
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
เรื่อง    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

********************************** 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  ได้จัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  สมัย
สามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ.2563 (ครั้งที่  2/2563)  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2563  และนายอ าเภอได้
อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

 เพ่ือให้การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ  ๓๙  จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แนบท้ายประกาศ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 

 ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕63 
                                                                              
        ลงชื่อ                

   (นายอานนท์  หาญสูงเนิน) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ
เขต/อําเภอ หนองบุญมาก    จังหวัดนครราชสีมา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

44    ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล หนองไมไผ
  เขต/อําเภอ หนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  30410

พื้นที่ 85.07 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 4,098 คน
ชาย 2,054 คน

หญิง 2,044 คน

ขอมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลหนองไมไผ่
อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู
บริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 21,921,448.59 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 8,652,722.14 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,942,196.33 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 540,960.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

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

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 23,065,091.10 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 11,282.90 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 13,705.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 113,298.24 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 140.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 11,622,840.96 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 11,303,824.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 15,165.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 18,443,902.39 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 5,197,648.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,499,638.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,659,216.39 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,700.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,084,700.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 15,165.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 364,244.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ
อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 125,274.82 112,800.00 127,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

89,539.00 121,200.00 92,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 117,017.67 110,000.00 120,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 5,302.00 5,000.00 6,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 337,133.49 349,000.00 345,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,372,891.54 15,168,000.00 15,475,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,372,891.54 15,168,000.00 15,475,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,504,673.00 13,983,000.00 12,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

11,504,673.00 13,983,000.00 12,000,000.00

รวม 27,214,698.03 29,500,000.00 27,820,000.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ

อําเภอ หนองบุญมาก   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,820,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,831,030 บาท

งบบุคลากร รวม 6,010,930 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของนายกองคการบริหารสวนตําบลและรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่  2
)  พ.ศ.2557 
        (1)  เงินเดือนนายก อบต. อัตราเดือนนละ  20,400
  บาท  จํานวน 12 เดือน เปนเงิน  244,800  บาท  
        (2)  เงินเดือนรองนายก อบต. อัตราเดือนละ  11,220
 บาท   รวม 2 คน จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน  269,280  บาท
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทน  นายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2557
        (1) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต. อัตราเดือน
ละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน  21,000   บาท
        (2) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก อบต. อัตรา
เดือนละ  880 บาท รวม 2 คน  จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน  21,120  บาท 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่  2) พ.ศ.2557 
        (1) เงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบต. อัตราเดือน
ละ  1,750 บาท จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 21,000  บาท
        (2) เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. อัตราเดือน
ละ 880 บาท รวม 2 คน  จํานวน 12 เดือน เปนเงิน  21,120
  บาท
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกเลขานุการนายก อบต
.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่  2) พ.ศ.2557 อัตราเดือน
ละ  7,200 บาท  จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,368,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาฯรองประธาน
สภาฯ  สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่  2
)  พ.ศ.2557
        (1) ประธานสภา อบต.   อัตราเดือนละ   11,220
   บาท  จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 134,640  บาท
        (2) รองประธานสภา อบต.   อัตราเดือนละ 9,180
 บาท  จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน  110,1600   บาท  
        (3) สมาชิกสภา อบต.   อัตราเดือนละ   7,200
   บาท  รวม  12  คน  จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 1,036,800
  บาท
        (4) เลขานุการสภา อบต.   อัตราเดือนละ 7,200
 บาท   จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน  86,400   บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,958,210 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,074,290 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป ดังนี้
        (1) ปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถิ่น) 
        (2) หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)  
        (3) นักวิเคราะหนโยบายและแผน
        (4) นักพัฒนาชุมชน  
        (5) นักจัดการงานทั่วไป     
        (6) นักทรัพยากรบุคคล     
        (7) นักวิชาการเกษตร
        (8)  เจาพนักงานธุรการ
        (9)  เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับเปนคาครองชีพชั่ว
คราว เงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา และเงินเพิ่มตางๆ ให
แกพนักงานสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  ปลัด อบต. (นักบริหารงานทอง
ถิ่น)  เดือนละ  7,000  บาท ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด(นัก
บริหารงานทั่วไป)  เดือนละ  3,500 บาท  จํานวน 12 เดือน 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 625,920 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไปจํานวน 4 อัตรา รวม 12 เดือนดังนี้
        (1) ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน      จํานวน 1
 อัตรา
        (2) พนักงานขับรถยนต                         จํานวน 1
 อัตรา
        (3) คนงานทั่วไป                                 จํานวน 2
 อัตรา

วันที่พิมพ : 23/9/2563  10:16:48 หนา : 4/46



เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับเปนคาครองชีพชั่ว
คราว และเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไป  จํานวน  3  อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้
        (1) พนักงานขับรถยนต         จํานวน 1 อัตรา
        (2) คนงานทั่วไป                 จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,719,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 730,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 450,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน   คาตอบแทนคณะกรรมการจัด
ซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอ
สราง  คาตอบแทนคณะกรรมการที่ไดแตงตั้งเปนกรรมการดําเนิน
การสอบคัดเลือก/คัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น    เงินคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหแกพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ที่ไดจากผลคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทางราชการ  และอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ

คาเชาบาน จํานวน 250,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเชาซื้อและคาเชาบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบลและผูบริหาร

ค่าใช้สอย รวม 1,424,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร  คาจางสําหรับโฆษณาและ
เผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน แผน
พับ ปฏิทิน ป้ายประชาสัมพันธ สื่อสิ่งพิมพตางๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ 
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คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 417,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ  เชน คาจางเวรยาม คา
จางทําความสะอาด คาจางฉีดพนหมอกควัน คาจางฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค คาจางทําหนังสือหรือเขาเลม คาระวางบรรทุก และ
คาจางเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวของ 

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ในการฝึก
อบรม สัมมนา ใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง นายก รอง
นายก เลขานุการนายก และสมาชิกสภา อบต.

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคารับรองและพิธีการของ อบต.ดังตอไปนี้ คา
รับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เปนคาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวของกับ
การเลี้ยงตอนรับ รวมทั้งคาบริการ และคาใชจายอื่นที่จําเปนใน
การตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือ
เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ตามหนังสือ มท 0808.4/ว
1956 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547  คาเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาทองถิ่น เปนคาอาหาร คาเครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการ
รับรองและคาบริการในการประชุมสภา คณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการ ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายระเบียบของทาง
ราชการ รวมทั้งผูเขารวมประชุมอื่น และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคา
ใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือเขารับ
การอบรม สัมมนา ชองพนักงานสวนตําบลพนักงาน
จาง  นายก รองนายก เลขานุการนายก สมาชิกสภา อบต. อป
พร. และบุคคลที่ผูบริหาร อบต. มีคําสั่งใหเดินทางไปราชการ

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาและพวงมาลา จํานวน 14,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาและพวงมาลา 
สําหรับงานพิธีการตางๆของ อบต.
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โครงการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้ง
ทองถิ่น  เชน คาตอบแทนคณะกรรมการ อนุกรรมการและเจา
หนาที่ฝ่ายตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง คาใชจายในการ
จัดประชุมอบรม  คาใชจายในการประชาสัมพันธ คาใชจายใน
การจัดพิมพ  ทําสําเนา เอกสารตางๆ คาเครื่องเขียน แบบพิมพ
และวัสดุที่ใชในการเลือกตั้ง คาใชจายในการจัดทําป้าย ประกาศ
ผลการเลือกตั้ง คาไปรษณีย คาพาหนะขนสงสิ่งของและอุปกรณ
การเลือกตั้ง คาจัดสถานที่และทําความสะอาด  คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนเกี่ยวกับการจัดการเลือก
ตั้งฯ
-  เปนไปตาม
    1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 3675  ลง
วันที่  6  กรกฎาคม  2561
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1705  ลง
วันที่  20  มีนาคม  2563

โครงการชวยเหลือผูยากไรและผูประสบภัยภายในตําบลหนองไมไผ จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยเหลือผูยากไรและผู
ประสบภัยภายในตําบลหนองไมไผ โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาเครื่องเสียง  คา
เตนท  คาเวที  คาจัดสถานที่  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปน
และเกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  2)  พ.ศ.2561
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป ลําดับที่  9  หนา  73
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โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง

จํานวน 120,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการโครงการฝึกอบรม
กฎหมาย ระเบียบ แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
แกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณ  คา
กระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
เชาที่พัก  คายานพาหนะ  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
ฝึกอบรม
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป ลําดับที่  2  หนา  69

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาอบต. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุ
อุปกรณ  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
  และที่แกไขเพิ่มเติม
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป ลําดับที่  3  หนา  70
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอบต.หนองไมไผ จํานวน 250,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลา
กรอบต.หนองไมไผ  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุ
อุปกรณ  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาเชาที่พัก  คายาน
พาหนะ  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
  และที่แกไขเพิ่มเติม  
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป ลําดับที่  1  หนา  69

โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจกฎหมายแกประชาชน จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางความรูความ
เขาใจกฎหมายแกประชาชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
วัสดุอุปกรณ  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึก
อบรม
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
  และที่แกไขเพิ่มเติม
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป ลําดับที่  6  หนา  71
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โครงการอบต.พบประชาชน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบต.พบ
ประชาชน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหาร  คาเครื่องเสียง  คาเตนท  คาเวที  คาจัดสถาน
ที่  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป ลําดับที่  4  หนา  70

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 73,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  คาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินอื่น  ขององคการบริหารสวนตําบล ที่ชํารุดเสียหาย หรือ
จําเปนตองบํารุงรักษาเพื่อมิใหเกิดความเสียหาย หรือทรุดโทรม
กวาเดิม

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาซื้อ คาจางหรือทําเองซึ่งวัสดุ สิ่งของ และเครื่อง
ใชสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ
ตางๆ แฟ้ม ธง และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวของ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวของ อบต. เชน จาน ถวย
 แกว ชอน ที่วางจาน เหยือกน้ํา น้ํายาลางหองน้ํา สบู ผงซัก
ฟอก และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

-   เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเฟลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนตสวน
กลาง รถจักรยานยนตสวนกลาง เครื่องตัดหญา เครื่องพนหมอก
ควัน เครื่องสูบน้ํา เลื่อยยนตของ อบต.
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ชอง อบต. เชน หมึก หัว
พิมพ โปรแกรม แผนดิสก เมาส แป้นพิมพ แผนซี.ดี และวัสดุอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 355,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 245,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อาคาร และสิ่งปลูกสราง
อื่นที่อยูใน การควบคุมของ อบต. รวมถึงคาไฟฟ้าสาธารณะใน
สวนที่เกินภายในเขต อบต.

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 13,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการ อาคาร และสิ่งปลูก
สรางอื่นที่อยูในการควบคุมของ อบต.  

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพทของ อบต. 
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาไปรษณีย ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคมสําหรับอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง คาจัดทําเวปไซด คาโดเมนเนม คาเชาพื้นที่บริการ
อินเตอรเน็ต คาบริการ ปรับปรุงและสํารองขอมูล และบริการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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งบลงทุน รวม 65,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร  แบบตัด
ตรง  ทําลายครั้งละ  10  แผน  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
            1)  ขนาดที่กําหนดเปนแบบทําลายขั้นต่ําตอครั้ง     
            2)  ขนาดกระดาษหลังทําลายกวางไมเกินกวา 4
 มิลลิเมตร
-  เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักมาตรฐานตนทุนงบประมาณ  สํานัก
งบประมาณ  ธันวาคม  2562

ตูเหล็กกระจกแบบ 2 บานเลื่อน จํานวน 11,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กกระจกแบบ 2 บาน
เลื่อน  จํานวน  2  ตู  
-  เปนไปตามราคาทองตลาดเนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมีกําหนด
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  สํานักมาตรฐานตนทุนงบ
ประมาณ  
สํานักงบประมาณ
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

ตูเย็น จํานวน 14,700 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น  ขนาด  9  คิวบิกฟุต  จํานวน  1
  ตู  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
            1)  ขนาดที่กําหนดเปนความจุภายในขั้นต่ํา          
            2)  เปนรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย          
            3)  การจัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นใหพิจารณาถึงการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าดวยนอกเหนือจากการพิจารณาราคา
-  เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักมาตรฐานตนทุนงบประมาณ  สํานัก
งบประมาณ  ธันวาคม  2562

เตาแกส จํานวน 9,900 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเตาแกส  จํานวน  1  เตา  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
            1)  ไมนอยกวา 3 หัวเตา          
            2)  มีเตาอบในตัว
-  เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักมาตรฐานตนทุนงบประมาณ  สํานัก
งบประมาณ  ธันวาคม  2562

เตาอบไมโครเวฟ จํานวน 9,500 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ  จํานวน  1  เตา  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
            1)  เปนเตาอบไมโครเวฟผสมระบบยาง          
            2)  ความจุไมนอยกวา 25 ลิตร
-  เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักมาตรฐานตนทุนงบประมาณ  สํานัก
งบประมาณ  ธันวาคม  2562
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางในการประเมินผลความพึงพอใจใน
การบริการของ อบต.

งบเงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการใหความชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 16,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนและสนับสนุนการดําเนินงานโครงการศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป ลําดับที่  8  หนา  72
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูและสรางเครือขายการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อใหความรูและสรางเครือขายการจัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณ  คากระเปา
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายและ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
  และที่แกไขเพิ่มเติม
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ ลําดับที่  10  หนา  74

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาวัสดุอุปกรณ  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึก
อบรม
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ ลําดับที่  11  หนา  74
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,498,960 บาท
งบบุคลากร รวม 2,031,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,031,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,483,860 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงาน
สวนตําบล ดังนี้
        (1) ผูอํานวยการกองคลัง
        (2) นักวิชาการพัสดุ
        (3) นักวิชาการเงินและบัญชี  
        (4) นักวิชาการจัดเก็บรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  ตําแหนง  ผูอํานวยการกอง
คลัง  เดือนละ  3,500 บาท  จํานวน 12 เดือน 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 497,220 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป  จํานวน 3 อัตรา รวม 12 เดือนดังนี้
        (1) ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได           จํานวน 1
 อัตรา 
        (2) ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ                     จํานวน 1
 อัตรา
        (3) ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี      จํานวน 1
 อัตรา  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 8,880 บาท

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับเปนคาครองชีพชั่ว
คราว และเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป   จํานวน  3  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 467,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 235,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะ
กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง ตามระเบียบ มท
 วาดวยการพัสดุของหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่น(ฉบับ
ที่ 9) พ.ศ.2553  และเงินคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหแกพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ที่ไดจากผลคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทางราชการ

คาเชาบาน จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาซื้อและคาเชาบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาตาง ๆ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางทําหนังสือหรือ
เขาเลม คาระวางบรรทุก และคาจางเหมาบริการอื่นที่เกี่ยว
ของ  และ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ในการฝึก
อบรม สัมมนา ใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางของอบต.

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคา
ใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือเขารับ
การอบรม สัมมนา ชองพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ของ อบต.
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินประเภท
วัสดุ  ครุภัณฑ  ของ อบต. เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร โตะ เกาอี้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อ คาจางหรือทําเองซึ่งวัสดุ สิ่งของ และเครื่อง
ใชสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ
ตางๆ แฟ้ม ธง และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวของ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ชอง อบต. เชน หมึก หัว
พิมพ  โปรแกรม  แผนดิสก เมาส แป้นพิมพ แผนซี.ดี และวัสดุ
อื่นๆที่เกี่ยวของ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย และอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติดโดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุ
อุปกรณ  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม  คาที่พัก  คายานพาหนะ  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่
จําเปนในการฝึกอบรม
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข   แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  แผนงานรักษาความสงบภาย
ใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  ลําดับ
ที่  2  หนา  77
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลวันปใหมและวันสงกรานต จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุเทศกาลวันปใหมและวันสงกรานต โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาป้าย  คาตอบแทนการปฏิบัติหนาที่ของอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 คากาแฟ  คาน้ําดื่มและคาน้ําแข็งสําหรับไวบริการประชาชน  คา
จัดสถานที่และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม
-  เปนไปตาม
    -  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  ที่  มท
  0810.4/ว 661  ลงวันที่  9  มีนาคม  2561  
    -  หนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด  ที่  มท  0810.4/ว 1123  ลงวันที่  9  เมษายน  2563
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข  แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ลําดับที่  4
  หนา 78
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โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณ  คา
กระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
ที่พัก  คายานพาหนะ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึก
อบรม
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข  แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ลําดับที่  5
  หนา 78

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,821,765 บาท

งบบุคลากร รวม 2,523,048 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,523,048 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,775,208 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงานสวน
ตําบลรวม 12 เดือน  ดังนี้
        (1)  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
        (2)  นักวิชาการศึกษา
        (3)  ครูคศ. 1                          จํานวน  4  อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  ตําแหนง  ผูอํานวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เดือน
นะ  3,500 บาท   จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 659,100 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป  จํานวน 4 อัตรา รวม 12 เดือนดังนี้
        (1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ    จํานวน 1 อัตรา
        (2) ผูชวยครูผูดูแลเด็ก             จํานวน 2 อัตรา
        (3) คนงานทั่วไป                     จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 46,740 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับเปนคาครองชีพชั่ว
คราว และเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ  จํานวน 4 อัตรา  รวม 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 2,150,717 บาท
ค่าตอบแทน รวม 236,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 186,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) ใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ที่ได
จากผลคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของทางราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล

ค่าใช้สอย รวม 1,086,890 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 420,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ดังตอไปนี้ คาจางทํา
หนังสือหรือเขาเลม คาระวางบรรทุกและคาจางเหมาบริการอื่นที่
เกี่ยวของ  

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม สัมมนา ใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางของอบ
ต.
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคา
ใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือเขารับ
การอบรม สัมมนา ของพนักงานสวนตําบล   พนักงานจาง และ
บุคคลที่ผูบริหาร อบต. มีคําสั่งใหเดินทางไปราชการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารการศึกษา
ทองถิ่น  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูผูดูแลเด็กและผูดูแล
เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไมไผ

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานคณะกรรมการบริหารการศึกษาทองถิ่น คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหนองไมไผ โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุ
อุปกรณ  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ประชุม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปน
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั้่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  ลําดับที่  1  หนา  79

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 566,890 บาท

(1) คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้ง
ไว  332,000  บาท 
-  เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลหนองไมไผเล็ก  จํานวน  83  คน  ๆ  ละ 20
 บาท รวม 200 วัน 
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
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นันทนาการ  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  ลําดับที่  5  หนา  81  
(2)  คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ตั้ง
ไว  141,100  บาท
-  เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหนองไมไผ    จํานวน  83  คน  ๆ ละ 1,700  บาท
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  ลําดับที่  6  หนา  81 
(3)  คาหนังสือเรียน  ตั้งไว  16,600  บาท
-  เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหนองไมไผ   จํานวน  83  คน  ๆ ละ 200 บาท 
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  ลําดับที่  7  หนา  81
(4)  คาอุปกรณการเรียน  ตั้งไว 16,600  บาท
-  เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลหนองไมไผ  จํานวน  83  คน  ๆ ละ 200 บาท 
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  ลําดับที่  8  หนา  82
(5)  คาเครื่องแบบนักเรียน  ตั้งไว   24,900   บาท
-  เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลหนองไมไผ  จํานวน  83  คน  ๆ ละ 300 บาท 
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
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-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  ลําดับที่  9  หนา  82
(6) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ตั้งไว  35,690  บาท
-  เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับด็กเล็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลหนองไมไผ  จํานวน  83  คน ๆ ละ 430 บาท 
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  ลําดับที่  10  หนา  82

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินประเภท
วัสดุ ครุภัณฑ ของ อบต. เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร โตะ เกาอี้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ค่าวัสดุ รวม 827,827 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อ คาจางหรือทําเองซึ่งวัสดุ สิ่งของ และเครื่อง
ใชสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ
ตางๆ แฟ้ม ธง และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวของ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหนองไมไผ เชน  จาน  ถวย  แกว ชอน ที่วางจาน เหยือก
น้ํา น้ํายาลางหองน้ํา สบู ผงซักฟอก และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 712,827 บาท

-  เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) สํารับเด็กใน ศพด. และนัก
เรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) ในเขต อบต. ดังนี้
(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองไม
ไผ   จํานวน 83 คน รวม  260  วัน เปนเงิน  159,045  บาท
(2) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน(สพฐ.) ในเขต อบต.  โรงเรียนบานหนองไมไผ  โรงเรียนบาน
หนองตะลุมปุกและโรงเรียนบานสระมะคา จํานวน  289
  คน  รวม  260  วัน  
เปนเงิน  553,782  บาท
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  ลําดับที่  11  หนา  83

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ชอง อบต. เชน หมึก หัว
พิมพ โปรแกรมแผนดิสก เมาส แป้นพิมพ แผนซี.ดี และวัสดุอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ     

วัสดุการศึกษา จํานวน 35,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
 หนองไมไผ เชน สื่อการเรียนการสอน หนังสือ
เรียน สมุด ดินสอ กระดาษสี พลาสติก และวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,148,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,148,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน สําหรับนัก
เรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จํานวน 1,148,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต. ระดับ
อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 3  โรงเรียนบานสระ
มะคา  โรงเรียนบานหนองตะลุมปุกและโรงเรียนบานหนองไม
ไผ  จํานวน  289 คนๆ ละ 20 บาท  รวม 200 วัน
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0816.2/ว
 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 3886  ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร
การ
พัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ลําดับที่ 12
 หนา 83
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการมอบสัมฤทธิบัตร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการมอบสัมฤทธิบัตร  โดย
มีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คาเครื่องเสียง  คาเตนท  คาเวที  คาจัดสถานที่  คาป้าย
และคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร
การ
พัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ลําดับที่ 15
  หนา  85

โครงการวันเด็ก จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็ก  โดยมีคาใช
จายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คา
เครื่องเสียง  คาเตนท  คาเวที  คาจัดสถานที่  คาป้ายและคาใช
จายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร
การ
พัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงาน
การ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ลําดับที่ 14
  หนา  85
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 410,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 130,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคไข
เลือดออกโดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุป้องกันและควบ
คุมโรคไขเลือดออกและคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561
-  เปนไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ลําดับที่  2  หนา  86

โครงการบริหารจัดการขยะ จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการ
ขยะ  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาป้าย  คาวัสดุที่ใชในงการ
บริหารจัดการขยะและคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปตาม
    1.  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่  2 ) พ.ศ.2560
    2.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การจัดการมูลฝอย  พ
.ศ. 2560 ลงวันที่  18  ตุลาคม  2560
    3.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0810.5/ว 485  ลงวันที่  5  กุมภาพันธ  2562
    4.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0810.5/ว 698  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ  2562
    5.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0820.2/ว 1031  ลงวันที่  14  มีนาคม  2562
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข  แผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธาณสุข  ลําดับที่  1
   หนา  86 
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
ป้าย  คาวัสดุที่ใชในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาและคา
ใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปตาม
    -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2562
    -  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10  เมษายน  2561
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2564
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข   แผนงาน
สาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ลําดับที่  3  หนา   86

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตามแนวทางโครงการในพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนใหหมูบานในตําบลหนองไมไผ  แหงละ 20,000
 บาท  สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ
ดานสาธารณสุขประจาป 2563 โดยคณะกรรมการหมูบานจัดทํา
โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข  จํานวนอยางนอย 3
 โครงการ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0023.3/ว
 13711  ลงวันที1่4  พฤศจิกายน 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร
การ
พัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข แผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ลําดับที่  4  หนา  87
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,844,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,278,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,278,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 716,700 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้
        1. ผูอํานวยการกองชาง        
        2. นายชางโยธา       

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง  เดือน
ละ  3,500 บาท  จํานวน 12 เดือน 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 462,240 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป จํานวน 4 อัตรา รวม 12 เดือนดังนี้
        1. ผูชวยนายชางโยธาจํานวน 1 อัตรา                        
        2. คนงานทั่วไป     จํานวน 3 อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 57,660 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับเปนคาครองชีพชั่ว
คราว และเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไป  จํานวน  3  อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้
        1. ผูชวยนายชางโยธาจํานวน 1 อัตรา                        
        2. คนงานทั่วไป     จํานวน 3 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 566,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 151,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) ใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ที่ได
จากผลคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของทางราชการ
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คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาซื้อและคาเชาบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางทําหนังสือหรือ
เขาเลม 

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม สัมมนา ใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ของ อบต.

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคา
ใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือเขารับ
การอบรม สัมมนา ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และ
บุคคลที่ผูบริหาร อบต. มีคําสั่งใหเดินทางไปราชการ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินประเภท
วัสดุ  ครุภัณฑ  ของ  อบต.  เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร รถยนต   รถกระเชา  โตะ เกาอี้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อ คาจางหรือทําเองซึ่งวัสดุ สิ่งของ และเครื่อง
ใชสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ
ตางๆ แฟ้ม ธง และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวของ 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของ อบต. เชน หลอด
ไฟฟ้า สานไฟ ปลั๊กไฟ แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ไมโครโฟน และวัสดุ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางของ อบต
. เชน ไม ทอ  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู ตลับเมตร และวัสดุ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงสําหรับรถยนตสวน
กลาง รถจักรยานยนตสวนกลางของ อบต.

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเฟลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนตสวน
กลาง  รถกระเชาของ อบต. เครื่องตัดหญา   เลื่อยยนตของอบต.

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ชอง อบต. เชน หมึก หัว
พิมพ โปรแกรมแผนดิสก เมาส แป้นพิมพ แผนซี.ดี และวัสดุอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 550,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานในชวงปดภาคเรียน จํานวน 50,000 บาท

 -  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจางนักเรียน/นักศึกษา
ทํางานในชวงปดภาคเรียน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
ป้าย  คาตอบแทนนักเรียน/นักศึกษาทํางานในชวงปดภาคเรียน
และคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค
  0406.4/ว 30 ลงวันที่  3  เมษายน  2558
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการแกไขปัญหาความ
ยากจน แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชน  ลําดับที่  1 หนา 88

โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศราในผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันโรค
ซึมเศราในผูสูงอายุ่  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุ
อุปกรณ  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการแกไขปัญหาความ
ยากจน แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชน  ลําดับที่  4  หนา  90
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวน 350,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาวัสดุอุปกรณ  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาที่พัก  คาป้ายและคาใช
จายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการแกไขปัญหาความ
ยากจน แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชน  ลําดับที่  3  หนา  89

โครงการฝึกอบรมใหความรูเพื่อเพิ่มรายไดและลดรายจายใหแก
ประชาชน

จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโโครงการฝึกอบรมใหความรู
เพื่อเพิ่มรายไดและลดรายจายใหแกประชาชน  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณ  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่
จําเปนในการฝึกอบรม
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
  และที่แกไขเพิ่มเติม
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการแกไขปัญหาความ
ยากจน แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชน  ลําดับที่  2  หนา  88
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 345,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 345,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกีฬาสรางสรรคเด็กเล็กแข็งแรง จํานวน 25,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกีฬาสรางสรรคเด็กเล็ก
แข็งแรง  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหาร  คาเครื่องเสียง  คาเตนท  คาเวที  คาจัดสถาน
ที่  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ   ลําดับที่  4  หนา 93

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติด  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนกรรมการ  คาถวย
รางวัล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาเครื่องเสียง  คา
เตนท  คาเวที  คาจัดสถานที่  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปน
และเกี่ยวของ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ   ลําดับที่  1  หนา 92
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โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดของเยาวชนในตําบลหนองไมไผ จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติดของเยาวชนในตําบลหนองไมไผโดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาตอบแทนกรรมการ  คาถวยรางวัล คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาเครื่องเสียง  คาเตนท  คาเวที  คาจัด
สถานที่  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ   ลําดับที่  1  หนา 92

โครงการสงนักกีฬาเขารวมทําการแขงขันกีฬา จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงนักกีฬาเขารวมทํา
การแขงขันกีฬา  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาชุดวอรม  คาชุด
กีฬา  คาอาหารและเครื่องดื่มและคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยว
ของ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ   ลําดับที่  2  หนา 92
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โครงการเสริมสรางประสบการณชีวิตเรียนรูนอกหองเรียน จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสราง
ประสบการณชีวิตเรียนรูนอกหองเรียน  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คายานพาหนะ คา
ป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ   ลําดับที่  5  หนา 94

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณกีฬา สําหรับกลุมเยาวชนและ
ประชาชนในเขต อบต. และที่ทําการ อบต. เชน ลูกฟุตบอล ลูก
ฟุตซอล ลูกวอลเลยบอล ลูกตะกรอ แบตมินตัน ตาขาย โตะ
ปงปอง เปตอง และวัสดุกีฬาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ   ลําดับที่  3  หนา 93
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินคาใชจายในโครงการประเพณี
ลอยกระทง  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาเครื่องเสียง  คาเตนท  คาเวที  คาจัด
สถานที่  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น  ลําดับที่  6
   หนา  95

โครงการประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินคาใชจายในโครงการประเพณี
แหเทียนเขาพรรษา  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาเครื่องเสียง  คาเตนท  คาเวที  คา
จัดสถานที่  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น  ลําดับที่  7
  หนา  95
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,777,200 บาท

งบลงทุน รวม 2,777,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,777,200 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่  2 จํานวน 278,900 บาท

-  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2  สาย
ซอยประชาพัฒนา   ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง  140
เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 560
 ตารางเมตร  ไหลทางขางละ  0.00
-  เปนไปตามรายละเอียดแบบแปลนและปริมาณงานที่องคการ
บริหารสวนตําบลหนองไมไผกําหนด
-  เปนไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  แกไข  ครั้ง
ที่  1  พ.ศ.2563  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้น
ฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน  ลําดับที่  27  หนา  109

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่  3 จํานวน 499,600 บาท

-  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3  สาย
สระหนองหิน   ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง  205
 เมตร  
หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,025  ตาราง
เมตร ไหลทางขางละ  0.50  เมตร
-  เปนไปตามรายละเอียดแบบแปลนและปริมาณงานที่องคการ
บริหารสวนตําบลหนองไมไผกําหนด
-  เปนไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  ลําดับที่  28  หนา  109
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่  4 จํานวน 499,600 บาท

-  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4
  สายกลางบานดานตลอดเชื่อมบานหัวอางพัฒนา  ผิวจราจร
กวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง  205 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,025  ตารางเมตร ไหลทางขาง
ละ  0.50  เมตร 
-  เปนไปตามรายละเอียดแบบแปลนและปริมาณงานที่องคการ
บริหารสวนตําบลหนองไมไผกําหนด
-  เปนไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  ลําดับที่  29  หนา  110

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่  5 จํานวน 499,600 บาท

-  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5  สาย
ศาลตาปู่เชื่อมสระหนองไผ   ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ระยะ
ทาง  205 เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 1,025  ตารางเมตร ไหลทางขางละ  0.50  เมตร
-  เปนไปตามรายละเอียดแบบแปลนและปริมาณงานที่องคการ
บริหารสวนตําบลหนองไมไผกําหนด
-  เปนไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  ลําดับที่  20  หนา  105

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่  8 จํานวน 499,700 บาท

-  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8
  สายกลางบานสุขสวัสดิ์  ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ระยะ
ทาง  210 เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 1,050  ตารางเมตร ไหลทางขางละ  0.00  เมตร
-  เปนไปตามรายละเอียดแบบแปลนและปริมาณงานที่องคการ
บริหารสวนตําบลหนองไมไผกําหนด
-  เปนไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  ลําดับที่  30  หนา  110
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โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 1 จํานวน 499,800 บาท

-  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 1  สายสระอีสาน
เขียวเชื่อมหมูที่  6 กวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง  1,680
 เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 6,720
  ตารางเมตร 
-  เปนไปตามรายละเอียดแบบแปลนและปริมาณงานที่องคการ
บริหารสวนตําบลหนองไมไผกําหนด
-  เปนไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  แกไข  ครั้ง
ที่  1  พ.ศ.2563  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้น
ฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน  ลําดับที่  26  หนา  108

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม การ
อนุรักษ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาเครื่อง
เสียง  คาเตนท  คาเวที  คาจัดสถานที่  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่
จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยวและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แผนงานการเกษตร  งานสง
เสริมการเกษตร  ลําดับที่  2  หนา  112
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรม
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาจางเหมาอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตน
สุดาฯสยามบรมราชกุมารีและคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยวและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แผนงานการเกษตร  งานสง
เสริมการเกษตร  ลําดับที่  3  หนา  112

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 4,291,445 บาท

งบกลาง รวม 4,291,445 บาท
งบกลาง รวม 4,291,445 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 117,405 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจาง
และผูประกันตนในอัตรารอยละ 5  ของคาจาง พนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด 
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,500 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตรารอยละ 0.2
  ของคาจาง พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด 
-  เปนไปตาม
    1.  พระราชบัญญัตเงินดแทน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561
    2.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่  มท  0808.2/ว
 4172  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 2,845,200 บาท

-  เพื่อจายเปนเบี้ยงยังชีพผูสูงอายุ
-  เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.2552  แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  4)  พ.ศ.2562
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข  แผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง  ลําดับที่ 1 หนา 113

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 756,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเบี้ยงยังชีพคนพิการ
-  เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2553  แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  4)  พ.ศ.2562
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข  แผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง  ลําดับที่ 2 หนา 113

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข  แผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง  ลําดับที่ 3 หนา 113

สํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินจําเปนเรงดวน  ซึ่งไม
สามารถคาดการณลวงหนาได เชน การเกิดสาธารณภัย
ตางๆ (อุทกภัย  อัคคีภัย วาตภัย  ภัยแลงภัยหนาว ฯลฯ) หรือ
กรณีที่มีความจําเปนตองจายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจาย
ไว  หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดรอนใหแก
ประชาชน หรือ  กรณีที่มีหนังสือสั่งการใหเบิกจายจากเงิน
ประเภทนี้
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2560  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2561
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รายจายตามขอผูกพัน

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองไมไผ จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเปสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองไมไผ
-  เปนไปตาม
    1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  0891.4/ว
 2502  ลงวันที่  20  สิงหาคม  2553
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  0808.2/ว 4295
  ลงวันที่  3  สิงหาคม  2560
    3.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  0808.2/ว
 560  ลงวันที่  27  กุมภาพันธ  2561
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข  แผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง  ลําดับที่  5  หนา 114

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทอง
ถิ่น หรือพื้นที่ (ตามสัดสวน สมทบเงินไมนอยกวารอยละ  40
  ของคาหลักสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ  กรณีรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมรวมเงิน
อุดหนุน  ตั้งแต 6 ถึง 20 ลานบาท)
-  เปนไปตาม  
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อสมทบทุน  พ.ศ.2561 
        2.  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ.2561
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข  แผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง  ลําดับที่  4  หนา 114

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 158,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น 
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เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 58,140 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินชวยคาครอง
ชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น(ฉบับที่17) พ.ศ.2562
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่

อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่

อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,359,990

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 190,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,941,765

แผนงานสาธารณสุข 410,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,844,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 550,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 435,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,777,200

แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 4,291,445

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 27,820,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,010,930 0 2,031,960 8,042,890
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 0 0 2,052,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,958,210 0 2,031,960 5,990,170

งบดําเนินงาน 2,719,000 30,000 467,000 3,216,000
    ค่าตอบแทน 730,000 0 235,000 965,000

    ค่าใช้สอย 1,424,000 30,000 170,000 1,624,000

    ค่าวัสดุ 210,000 0 60,000 270,000

    ค่าสาธารณูปโภค 355,000 0 2,000 357,000

งบลงทุน 65,100 0 0 65,100
    ค่าครุภัณฑ์ 65,100 0 0 65,100

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000
    รายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 16,000 0 0 16,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่

อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา
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งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

    เงินอุดหนุน 16,000 0 0 16,000

                              รวม 8,831,030 30,000 2,498,960 11,359,990
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 60,000 130,000 190,000
    ค่าใช้สอย 60,000 130,000 190,000

                              รวม 60,000 130,000 190,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่

อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา

หน้า : 2/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 2,523,048 0 2,523,048
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,523,048 0 2,523,048

งบดําเนินงาน 2,150,717 120,000 2,270,717
    ค่าตอบแทน 236,000 0 236,000

    ค่าใช้สอย 1,086,890 120,000 1,206,890

    ค่าวัสดุ 827,827 0 827,827

งบเงินอุดหนุน 1,148,000 0 1,148,000
    เงินอุดหนุน 1,148,000 0 1,148,000

                              รวม 5,821,765 120,000 5,941,765

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่

อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบดําเนินงาน 230,000 230,000
    ค่าใช้สอย 230,000 230,000

งบเงินอุดหนุน 180,000 180,000
    เงินอุดหนุน 180,000 180,000

                              รวม 410,000 410,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่

อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

รวม

งบบุคลากร 1,278,600 1,278,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,278,600 1,278,600

งบดําเนินงาน 566,000 566,000
    ค่าตอบแทน 151,000 151,000

    ค่าใช้สอย 75,000 75,000

    ค่าวัสดุ 340,000 340,000

                              รวม 1,844,600 1,844,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 550,000 550,000
    ค่าใช้สอย 550,000 550,000

                              รวม 550,000 550,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่

อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 345,000 90,000 435,000
    ค่าใช้สอย 305,000 90,000 395,000

    ค่าวัสดุ 40,000 0 40,000

                              รวม 345,000 90,000 435,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 2,777,200 2,777,200
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,777,200 2,777,200

                              รวม 2,777,200 2,777,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่

อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

                              รวม 20,000 20,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 4,291,445 4,291,445
    งบกลาง 4,291,445 4,291,445

                              รวม 4,291,445 4,291,445

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่

อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา

หน้า : 7/7



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,359,990

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 190,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,941,765

แผนงานสาธารณสุข 410,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,844,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 550,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 435,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,777,200

แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 4,291,445

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 27,820,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) 
 พ.ศ.2562 มาตรา 71 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไม้ไผ 
และโดยอนุมัติของนายอําเภอหนองบุญมาก

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 27,820,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 27,820,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่
อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองไม้ไผปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองไม้ไผมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายอานนท  หาญสูงเนิน)

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองไม้ไผ

อนุมัติ

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

(นางไพรวัลย  รักชาติเจริญ)

ตําแหนง นายอําเภอหนองบุญมาก



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ
อําเภอ หนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 1,000.00 12,500.00 % 126,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 22,694.00 23,270.17 20,766.00 23,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 84,567.10 64,152.18 103,308.82 88,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 1,000.00 800.00 1,200.00 800.00 25.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 108,261.10 88,222.35 125,274.82 112,800.00 127,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,105.80 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 360.00 680.00 520.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุม 60.00 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูควบคุม 220.00 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 320.00 160.00 470.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 65,632.00 113,462.00 82,449.00 115,000.00 -26.09 % 85,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

2,100.00 2,100.00 4,100.00 2,200.00 81.82 % 4,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาใบอนุญาตอื่นๆ 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 72,317.80 118,402.00 89,539.00 121,200.00 92,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 145,208.09 106,648.74 117,017.67 110,000.00 9.09 % 120,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 145,208.09 106,648.74 117,017.67 110,000.00 120,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 100.00 4,180.00 5,302.00 5,000.00 20.00 % 6,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 11,100.00 4,180.00 5,302.00 5,000.00 6,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 721,464.77 483,892.61 498,213.41 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,079,184.14 9,300,849.24 9,451,639.75 9,300,000.00 2.15 % 9,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,743,788.77 1,892,530.44 1,742,746.52 1,900,000.00 -5.26 % 1,800,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 90,811.97 91,085.74 94,911.34 92,000.00 3.26 % 95,000.00
     ภาษีสุรา 829,332.91 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,998,594.70 3,215,868.59 3,505,180.71 3,300,000.00 6.06 % 3,500,000.00
     คาภาคหลวงแร 51,128.43 46,235.37 49,326.28 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 25,840.06 25,057.40 30,873.53 25,000.00 20.00 % 30,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

5,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 989.40 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,545,747.75 15,056,508.79 15,372,891.54 15,168,000.00 15,475,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

10,549,826.00 11,080,306.00 11,504,673.00 13,983,000.00 -14.18 % 12,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,549,826.00 11,080,306.00 11,504,673.00 13,983,000.00 12,000,000.00
รวมทุกหมวด 25,432,460.74 26,454,267.88 27,214,698.03 29,500,000.00 27,820,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ

อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 27,820,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 127,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 1,000 บาท

-  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะจัดเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้น

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 126,000 บาท

-  ประมาณการตั้งรับไวตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง  พ.ศ.๒๕๖๒

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 92,000 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

-  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะจัดเก็บไดเทาเดิม

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

-  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะจัดเก็บไดเทาเดิม

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 85,000 บาท

-  ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะจัดเก็บไดนอยลง

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 4,000 บาท

-  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 2,000 บาท

-  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะจัดเก็บไดเทาเดิม
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 120,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 120,000 บาท

-  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะไดรับเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 6,000 บาท
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 6,000 บาท

-  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะไดรับเพิ่มขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,475,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 500,000 บาท

-  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะไดรับเทาเดิม

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,500,000 บาท

-  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะไดรับเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 1,800,000 บาท

-  ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะไดรับนอยลง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 95,000 บาท

-  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะไดรับเพิ่มขึ้น

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,500,000 บาท

-  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะไดรับเพิ่มขึ้น

คาภาคหลวงแร จํานวน 50,000 บาท

-  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะไดรับเทาเดิม

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท

-  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะไดรับเพิ่มขึ้น
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 12,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 12,000,000 บาท

-  ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
จะไดรับนอยลง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,610,245.00 1,532,555.00 1,480,180.68 1,399,840.00 -2.27 % 1,368,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,294,965.00 2,217,275.00 2,164,900.68 2,084,560.00 2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,556,658.00 1,948,430.00 2,146,815.34 2,301,825.00 33.56 % 3,074,290

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 84,000.00 84,967.00 86,220.00 84,000.00 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 126,000.00 126,000.00 116,286.34 126,000.00 0 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 403,590.00 324,000.00 326,800.00 328,800.00 90.36 % 625,920

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 60,000.00 36,000.00 43,000.00 48,000.00 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,230,248.00 2,519,397.00 2,719,121.68 2,888,625.00 3,958,210
รวมงบบุคลากร 4,525,213.00 4,736,672.00 4,884,022.36 4,973,185.00 6,010,930

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 90,400.00 163,700.00 450,000.00 0 % 450,000

คาเชาบ้าน 50,000.00 70,950.00 111,300.00 250,000.00 0 % 250,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,000.00 2,930.00 21,130.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 55,000.00 164,280.00 296,130.00 730,000.00 730,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 198,385.00 332,546.71 0.00 0.00 0 % 0

คาโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 101,345.00 132,000.00 -39.39 % 80,000

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0.00 0.00 187,397.06 320,000.00 30.31 % 417,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0.00 0.00 24,900.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 13,200.00 21,000.00 38,835.00 35,000.00 0 % 35,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 72,833.60 187,396.00 177,516.00 285,000.00 -71.93 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณ
ภัยตางๆ        

140,640.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการ
พัฒนาท้องถิ่น        

258,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าและพวง
มาลา

0.00 1,000.00 9,600.00 14,000.00 0 % 14,000

โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการชวยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัย
ภายในตําบลหนองไม้ไผ

0.00 0.00 0.00 75,000.00 0 % 75,000

โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ แผน
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง

0.00 113,478.00 119,735.00 120,000.00 0 % 120,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้บริหารและพนักงาน

0.00 13,260.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานการพัฒนาท้อง
ถิ่น

0.00 262,645.00 194,365.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้า
ใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย

0.00 0.00 18,560.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอบต.หนอง
ไม้ไผ

0.00 0.00 0.00 243,000.00 2.88 % 250,000

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
กฎหมายแกประชาชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการอบต.พบประชาชน 0.00 16,040.00 19,360.00 20,000.00 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,315.70 42,476.70 39,579.75 73,000.00 0 % 73,000

รวมค่าใช้สอย 704,274.30 989,842.41 951,192.81 1,347,000.00 1,424,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 68,757.00 103,238.00 128,232.00 80,000.00 -37.5 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,920.00 39,929.00 39,540.00 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 53,345.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,185.00 88,315.40 84,801.05 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 33,000.00 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 23,900.00 15,239.00 44,910.00 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 171,762.00 302,866.40 297,483.05 345,000.00 210,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 195,095.88 223,707.66 212,658.24 245,000.00 0 % 245,000
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 9,977.00 9,430.00 10,505.00 13,000.00 0 % 13,000

คาบริการโทรศัพท 11,322.69 10,141.96 8,567.60 15,000.00 0 % 15,000

คาบริการไปรษณีย 0.00 0.00 768.00 2,000.00 0 % 2,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 55,212.00 66,228.84 69,822.88 80,000.00 0 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 271,607.57 309,508.46 302,321.72 355,000.00 355,000
รวมงบดําเนินงาน 1,202,643.87 1,766,497.27 1,847,127.58 2,777,000.00 2,719,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้มีพนักพิงล้อเลื่อน 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้ยาวบริการประชาชน 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องทําลายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  ระดับ XGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens 

33,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารทรงสูง   0.00 5,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเก้าอี้มีพนักพิงล้อเลื่อน  0.00 2,700.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อชุดลําโพงพร้อมไมคเคลื่อนที่ 0.00 4,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อซุ้มเทิดพระเกียรติพระบรม
ฉายาลักษณสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

0.00 95,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อโตะทํางาน  ระดับบริหาร 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อโตะทํางาน  ระดับปฏิบัติการ 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการจัดซื้อไมคลอย 0.00 4,900.00 0.00 0.00 0 % 0

จอรับภาพ ชนิดขาตั้ง 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กกระจกแบบ 2 บานเลื่อน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โตะทํางาน  ระดับปฏิบัติการ 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

โตะหมูบูชา 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

เลื่อยโซยนต 0.00 0.00 19,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 14,700

เตาแกส 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,900

เตาอบไมโครเวฟ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,500

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสานักงาน 0.00 0.00 32,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานสํานัก
งาน  

0.00 0.00 15,900.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี 
แบบ Network

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 12,500.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 

0.00 15,900.00 0.00 0.00 0 % 0
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รวมค่าครุภัณฑ์ 50,000.00 164,800.00 126,700.00 0.00 65,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการติดตั้งกระจกอลูมิเนียม 0.00 47,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 47,500.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 50,000.00 212,300.00 126,700.00 0.00 65,100

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมิน
ผล หรือพัฒนาระบบตางๆ

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอําเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมา 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอําเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมา 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ให้ความชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านตามแนวทาง
โครงการในพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0.00 0.00 180,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 7,000.00 180,000.00 196,000.00 16,000.00 16,000
รวมงบเงินอุดหนุน 7,000.00 180,000.00 196,000.00 16,000.00 16,000

รวมงานบริหารทั่วไป 5,784,856.87 6,895,469.27 7,053,849.94 7,786,185.00 8,831,030
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 296,760.00 314,580.00 339,540.00 363,183.00 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 191,290.00 216,000.00 225,720.00 234,849.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 488,050.00 530,580.00 565,260.00 598,032.00 0
รวมงบบุคลากร 488,050.00 530,580.00 565,260.00 598,032.00 0

วันที่พิมพ : 23/9/2563  10:13:10 หน้า : 8/33



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 0.00 1,080.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้
และสร้างเครือขายการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

0.00 0.00 29,340.00 0.00 100 % 20,000

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

0.00 0.00 2,730.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 1,080.00 32,070.00 0.00 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,080.00 32,070.00 50,000.00 30,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 488,050.00 531,660.00 597,330.00 648,032.00 30,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 797,710.00 556,912.00 285,846.00 646,266.00 129.61 % 1,483,860

เงินประจําตําแหนง 37,258.00 7,790.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 540,650.00 432,660.00 448,800.00 466,752.00 6.53 % 497,220

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 72,564.00 45,600.00 29,460.00 11,508.00 -22.84 % 8,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,448,182.00 1,042,962.00 764,106.00 1,166,526.00 2,031,960
รวมงบบุคลากร 1,448,182.00 1,042,962.00 764,106.00 1,166,526.00 2,031,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 170,000.00 0 % 170,000

คาเชาบ้าน 73,258.00 34,500.00 0.00 55,000.00 0 % 55,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,350.00 10,250.00 3,000.00 5,000.00 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 81,608.00 44,750.00 3,000.00 230,000.00 235,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 39,100.00 67,200.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาตาง ๆ 0.00 0.00 52,090.00 180,000.00 -33.33 % 120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 24,004.80 25,000.00 52,962.00 50,000.00 -40 % 30,000

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 0.00 0.00 0.00 280,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ที่อยูในขายต้อง
ชําระภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ

0.00 0.00 19,546.00 0.00 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 19,900.00 2,200.00 3,460.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 83,004.80 94,400.00 129,058.00 530,000.00 170,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 52,108.00 105,734.00 69,807.00 45,000.00 -11.11 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 6,980.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 52,610.00 68,690.00 79,650.00 50,000.00 -60 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 104,718.00 181,404.00 149,457.00 95,000.00 60,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 268.00 0.00 0.00 52,000.00 -96.15 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 268.00 0.00 0.00 52,000.00 2,000
รวมงบดําเนินงาน 269,598.80 320,554.00 281,515.00 907,000.00 467,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้บริการประชาชน(ผู้เสียภาษี) 4 ที่นั่ง 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้มีพนักพิงล้อเลื่อน 0.00 0.00 0.00 2,700.00 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานสํานัก
งาน

0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อตู้ติดประกาศ  0.00 9,700.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็ก 2 บาน แบบบานเลื่อน 
มอก.

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ตู้บานเลื่อนแบบกระจก 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้บานเลื่อนแบบทึบ 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 0.00 22,500.00 44,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องน้ําเย็นแบบขวด 4,590.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  0.00 0.00 7,350.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อครื่องพิมพMultifunction 
ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา 

0.00 8,900.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 78,590.00 41,100.00 51,350.00 18,700.00 0
รวมงบลงทุน 78,590.00 41,100.00 51,350.00 18,700.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,796,370.80 1,404,616.00 1,096,971.00 2,092,226.00 2,498,960
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,069,277.67 8,831,745.27 8,748,150.94 10,526,443.00 11,359,990
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -33.33 % 60,000

โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

0.00 80,890.00 84,450.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 80,890.00 84,450.00 90,000.00 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 80,890.00 84,450.00 90,000.00 60,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 80,890.00 84,450.00 90,000.00 60,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลวัน
ปีใหมและวันสงกรานต

0.00 0.00 0.00 50,000.00 60 % 80,000

วันที่พิมพ : 23/9/2563  10:13:10 หน้า : 13/33



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

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลหนอง
ไม้ไผ

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0.00 92,080.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคและป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปีใหมและเทศกาล
สงกรานต

0.00 72,990.00 78,020.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 165,070.00 78,020.00 400,000.00 130,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 84,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 84,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 0.00 249,070.00 78,020.00 400,000.00 130,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 249,070.00 78,020.00 400,000.00 130,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 329,960.00 162,470.00 490,000.00 190,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,021,071.00 1,305,458.00 1,252,680.00 1,237,253.00 43.48 % 1,775,208

เงินประจําตําแหนง 23,483.00 42,000.00 14,000.00 0.00 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 283,992.00 505,572.00 555,480.00 573,379.00 14.95 % 659,100

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 34,848.00 52,833.00 42,780.00 28,450.00 64.29 % 46,740

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,363,394.00 1,905,863.00 1,864,940.00 1,839,082.00 2,523,048
รวมงบบุคลากร 1,363,394.00 1,905,863.00 1,864,940.00 1,839,082.00 2,523,048

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 186,000.00 0 % 186,000

คาเชาบ้าน 18,000.00 41,000.00 17,500.00 0.00 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 6,300.00 61,050.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 18,000.00 47,300.00 78,550.00 236,000.00 236,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 272,625.00 340,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0.00 0.00 342,002.95 420,000.00 0 % 420,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0.00 0.00 38,400.00 50,000.00 -60 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 5,088.00 18,649.00 29,232.00 80,000.00 -62.5 % 30,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะ
กรรมการบริหารการศึกษาท้องถิ่น  คณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
หนองไม้ไผ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครู
และผู้ดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองไม้ไผ

0.00 0.00 14,085.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

667,000.00 708,000.00 764,970.00 785,000.00 -27.78 % 566,890

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 11,200.00 15,050.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 944,713.00 1,077,849.00 1,203,739.95 1,355,000.00 1,086,890
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,587.00 31,520.00 38,976.00 40,000.00 -25 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 26,515.00 27,240.00 29,685.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

คาอาหารเสริม (นม) 447,635.52 516,579.98 599,331.92 712,826.00 0 % 712,827

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 13,450.00 15,280.00 29,190.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุการศึกษา 21,100.00 0.00 34,984.00 35,000.00 0 % 35,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 522,287.52 590,619.98 732,166.92 884,826.00 827,827
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบดําเนินงาน 1,485,000.52 1,715,768.98 2,014,456.87 2,475,826.00 2,150,717
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน  ขนาด  
30,000 บีทียู

0.00 0.00 0.00 120,600.00 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
13,000 บีทียู

0.00 0.00 0.00 46,000.00 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
26,000 บีทียู

0.00 0.00 0.00 108,000.00 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
18,000 บีทียู

0.00 0.00 143,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อโตะรับประทานอาหารพร้อม
เก้าอี้สําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.หนองไม้ไผ 

0.00 97,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ชุดลําโพงพร้อมไมคเคลื่อนที่ 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

ตู้ติดประกาศ 0.00 0.00 9,500.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โตะทํางานพร้อมเก้าอี้ 12,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสานักงาน  
(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00 0.00 15,900.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 34,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)

0.00 0.00 7,800.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี 
แบบ Network  

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 12,900.00 125,500.00 210,200.00 308,600.00 0
รวมงบลงทุน 12,900.00 125,500.00 210,200.00 308,600.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,078,743.00 1,070,000.00 0.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวัน สําหรับนักเรียน  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

0.00 0.00 1,076,000.00 1,108,660.00 3.55 % 1,148,000

รวมเงินอุดหนุน 1,078,743.00 1,070,000.00 1,076,000.00 1,108,660.00 1,148,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,078,743.00 1,070,000.00 1,076,000.00 1,108,660.00 1,148,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,940,037.52 4,817,131.98 5,165,596.87 5,732,168.00 5,821,765
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็ก 36,600.00 59,110.00 44,926.00 0.00 0 % 0

โครงการมอบสัมฤทธิบัตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการวันเด็ก 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 36,600.00 59,110.00 44,926.00 100,000.00 120,000
รวมงบดําเนินงาน 36,600.00 59,110.00 44,926.00 100,000.00 120,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 36,600.00 59,110.00 44,926.00 100,000.00 120,000
รวมแผนงานการศึกษา 3,976,637.52 4,876,241.98 5,210,522.87 5,832,168.00 5,941,765

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 0.00 0.00 0.00 130,000.00 0 % 130,000

โครงการจัดการขยะและคัดแยกขยะ
อันตรายจากชุมชน

0.00 0.00 49,020.00 0.00 0 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 0.00 0.00 122,247.03 0.00 0 % 0

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0.00 0.00 29,550.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 200,817.03 230,000.00 230,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 200,817.03 230,000.00 230,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านตามแนวทาง
โครงการในพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0.00 0.00 0.00 10,000.00 1,700 % 180,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 180,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 180,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0.00 0.00 200,817.03 240,000.00 410,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก

30,227.80 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 0.00 37,505.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และคุมกําเนิดสุนัขและแมว

0.00 27,540.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดการขยะและคัดแยกขยะ
อันตรายจากชุมชน

24,500.00 45,575.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 54,727.80 110,620.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 54,727.80 110,620.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 54,727.80 110,620.00 0.00 0.00 0
รวมแผนงานสาธารณสุข 54,727.80 110,620.00 200,817.03 240,000.00 410,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 311,551.00 549,480.00 394,260.00 284,763.00 151.68 % 716,700

เงินประจําตําแหนง 11,967.00 42,000.00 17,500.00 23,000.00 82.61 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 440,280.00 418,560.00 450,480.00 457,539.00 1.03 % 462,240

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 60,000.00 57,000.00 60,000.00 60,000.00 -3.9 % 57,660

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 823,798.00 1,067,040.00 922,240.00 825,302.00 1,278,600
รวมงบบุคลากร 823,798.00 1,067,040.00 922,240.00 825,302.00 1,278,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

คาเชาบ้าน 38,700.00 36,000.00 36,000.00 60,000.00 -40 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 1,870.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 38,700.00 36,000.00 37,870.00 175,000.00 151,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 84,300.00 7,800.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0.00 0.00 1,185.62 25,000.00 -40 % 15,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0.00 0.00 29,280.00 50,000.00 -80 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 18,924.00 16,456.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,050.00 64,391.18 36,480.82 50,000.00 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 90,350.00 91,115.18 83,402.44 155,000.00 75,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,929.00 19,994.00 19,962.00 20,000.00 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 101,090.00 44,525.00 98,100.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 119,920.00 79,920.00 87,590.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 5,400.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 31,894.90 41,804.67 55,144.36 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร 45,010.00 49,567.00 52,050.00 25,000.00 -20 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 317,843.90 235,810.67 318,246.36 345,000.00 340,000
รวมงบดําเนินงาน 446,893.90 362,925.85 439,518.80 675,000.00 566,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ระดับผู้อํานวยการต้น 5,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้บานเลื่อนแบบกระจก 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทกุ (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 854,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑกอสร้าง

เทปวัดระยะทาง  แบบสแตนเลส  6,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

สายเบลทรัดของแบบครบชุด 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดMultifunction 0.00 8,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือ
ชนิด LED สีแบบ Network

0.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  ขนาด 800 
VA

0.00 8,400.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 39,900.00 34,300.00 0.00 854,000.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านเจริญสุข 
หมูที่ 6 สายตะแบกโพลง

230,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายทอสงน้ําประปาหมูบ้าน บ้าน
สระมะคา หมูที่ 2 เริ่มจากบริเวณหน้าบ้าน
นายสมบัติ ถึง บ้านนายเกษม

95,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายทอสงน้ําประปาหมูบ้าน บ้าน
สุขสวัสดิ์ หมูที่ 8 

19,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านสุขสวัสดิ์  หมูที่  8

0.00 0.00 277,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองไม้ไผ  หมูที่  1

0.00 0.00 279,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหัวอางพัฒนา  หมูที่  7

0.00 0.00 298,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเจริญสุข  หมูที่  6  

0.00 0.00 298,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดานตลอด หมูที่  4

0.00 0.00 298,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  บ้านสระ
มะคา  หมูที่  2

0.00 0.00 296,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  บ้านหนอง
ตะลุมปุ๊ก  หมูที่  3

0.00 0.00 290,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสระ
มะคา หมูที่ 2 สายดอนชมพู

150,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสุขสวัสดิ์ 
หมูที่ 8 สายหลังบ้าน 

170,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คําออกแบบ คําควบคุมงานที่จํายให้แกํ
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกํอสร้าง

0.00 0.00 96,000.00 135,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 664,000.00 0.00 2,132,000.00 135,000.00 0
รวมงบลงทุน 703,900.00 34,300.00 2,132,000.00 989,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,974,591.90 1,464,265.85 3,493,758.80 2,489,302.00 1,844,600
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,974,591.90 1,464,265.85 3,493,758.80 2,489,302.00 1,844,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการฝึก
อบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้และลดราย
จายให้แกเกษตรกร                               
                                                      
                

134,570.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก
ประชาชน                         

28,020.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางานในชวง
ปิดภาคเรียน

0.00 32,200.00 38,800.00 58,000.00 -13.79 % 50,000

โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพให้แกประชาชน 0.00 49,925.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูง
อายุ

0.00 0.00 30,000.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ

0.00 0.00 131,940.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูแล
สุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

0.00 0.00 0.00 135,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

0.00 249,855.00 0.00 0.00 100 % 350,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้
และลดรายจายให้แกเกษตรกร 

0.00 66,080.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้
และลดรายจายให้แกประชาชน

0.00 0.00 91,335.00 200,000.00 -50 % 100,000

โครงการสร้างความเข้มแข็งของกลุมสตรี 0.00 16,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 162,590.00 414,560.00 292,075.00 443,000.00 550,000
รวมงบดําเนินงาน 162,590.00 414,560.00 292,075.00 443,000.00 550,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 162,590.00 414,560.00 292,075.00 443,000.00 550,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 162,590.00 414,560.00 292,075.00 443,000.00 550,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาสร้างสรรคเด็กเล็กแข็งแรง 0.00 15,000.00 13,860.00 0.00 100 % 25,000

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดของ
เยาวชนในตําบลหนองไม้ไผ

0.00 0.00 0.00 66,500.00 -39.85 % 40,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0.00 149,766.00 187,726.00 0.00 0 % 0

โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมทําการแขงขัน
กีฬา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการเสริมสร้างประสบการณชีวิตเรียนรู้
นอกห้องเรียน

0.00 19,005.00 53,020.00 40,000.00 -25 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 183,771.00 254,606.00 306,500.00 305,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0.00 39,886.00 28,374.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 39,886.00 28,374.00 40,000.00 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 223,657.00 282,980.00 346,500.00 345,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 223,657.00 282,980.00 346,500.00 345,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดงานประเพณีสงกรานต
และวันผู้สูงอายุ              

21,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมทําบุญกลาง
บ้านและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการประเพณีลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000

โครงการประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา 0.00 0.00 0.00 1,900.00 426.32 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 26,000.00 0.00 0.00 81,900.00 90,000
รวมงบดําเนินงาน 26,000.00 0.00 0.00 81,900.00 90,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 26,000.00 0.00 0.00 81,900.00 90,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 26,000.00 223,657.00 282,980.00 428,400.00 435,000

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

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่  2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 278,900

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่  3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,600

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่  4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,600

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่  4  บ้านดานตลอด

0.00 0.00 0.00 600,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่  5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,600

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่  8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,700

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  หมูที่  6  
บ้านเจริญสุข

0.00 0.00 0.00 600,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  หมูที่  8  
บ้านสุขสวสัดิ์

0.00 0.00 0.00 600,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  หมูที่  9  
บ้านหนองไม้ไผแสนสุข

0.00 0.00 0.00 450,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,800

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 2,250,000.00 2,777,200
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 2,250,000.00 2,777,200

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 2,250,000.00 2,777,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 2,250,000.00 2,777,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบลหนอง
ไม้ไผ

0.00 39,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริม การอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0.00 25,000.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 64,000.00 0.00 30,000.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 64,000.00 0.00 30,000.00 20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 64,000.00 0.00 30,000.00 20,000
รวมแผนงานการเกษตร 0.00 64,000.00 0.00 30,000.00 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 104,760.00 99,205.00 106,732.00 110,359.00 6.38 % 117,405

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 4,672.00 4,500.00 0 % 4,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,392,500.00 3,665,600.00 3,983,000.00 4,683,600.00 -39.25 % 2,845,200

เบี้ยยังชีพคนพิการ 716,400.00 863,200.00 840,000.00 940,800.00 -19.64 % 756,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 6,000.00 5,500.00 4,000.00 36,000.00 -66.67 % 12,000

สํารองจาย 56,000.00 0.00 296,701.00 340,000.00 -41.18 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองไม้
ไผ

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0 % 100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

144,865.00 153,865.00 150,800.00 155,170.00 1.95 % 158,200

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0.00 0.00 0.00 360,258.00 -83.86 % 58,140

รวมงบกลาง 4,520,525.00 4,887,370.00 5,485,905.00 6,770,687.00 4,291,445
รวมงบกลาง 4,520,525.00 4,887,370.00 5,485,905.00 6,770,687.00 4,291,445
รวมงบกลาง 4,520,525.00 4,887,370.00 5,485,905.00 6,770,687.00 4,291,445

รวมแผนงานงบกลาง 4,520,525.00 4,887,370.00 5,485,905.00 6,770,687.00 4,291,445
รวมทุกแผนงาน 18,784,349.89 21,202,420.10 23,876,679.64 29,500,000.00 27,820,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ

อําเภอ หนองบุญมาก   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,820,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,831,030 บาท

งบบุคลากร รวม 6,010,930 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของนายกองคการบริหารสวนตําบลและรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่  2
)  พ.ศ.2557 
        (1)  เงินเดือนนายก อบต. อัตราเดือนนละ  20,400
  บาท  จํานวน 12 เดือน เปนเงิน  244,800  บาท  
        (2)  เงินเดือนรองนายก อบต. อัตราเดือนละ  11,220
 บาท   รวม 2 คน จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน  269,280  บาท
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทน  นายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2557
        (1) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต. อัตราเดือน
ละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน  21,000   บาท
        (2) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก อบต. อัตรา
เดือนละ  880 บาท รวม 2 คน  จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน  21,120  บาท 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่  2) พ.ศ.2557 
        (1) เงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบต. อัตราเดือน
ละ  1,750 บาท จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 21,000  บาท
        (2) เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. อัตราเดือน
ละ 880 บาท รวม 2 คน  จํานวน 12 เดือน เปนเงิน  21,120
  บาท
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกเลขานุการนายก อบต
.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่  2) พ.ศ.2557 อัตราเดือน
ละ  7,200 บาท  จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,368,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาฯรองประธาน
สภาฯ  สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่  2
)  พ.ศ.2557
        (1) ประธานสภา อบต.   อัตราเดือนละ   11,220
   บาท  จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 134,640  บาท
        (2) รองประธานสภา อบต.   อัตราเดือนละ 9,180
 บาท  จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน  110,1600   บาท  
        (3) สมาชิกสภา อบต.   อัตราเดือนละ   7,200
   บาท  รวม  12  คน  จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 1,036,800
  บาท
        (4) เลขานุการสภา อบต.   อัตราเดือนละ 7,200
 บาท   จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน  86,400   บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,958,210 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,074,290 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป ดังนี้
        (1) ปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถิ่น) 
        (2) หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)  
        (3) นักวิเคราะหนโยบายและแผน
        (4) นักพัฒนาชุมชน  
        (5) นักจัดการงานทั่วไป     
        (6) นักทรัพยากรบุคคล     
        (7) นักวิชาการเกษตร
        (8)  เจาพนักงานธุรการ
        (9)  เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับเปนคาครองชีพชั่ว
คราว เงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา และเงินเพิ่มตางๆ ให
แกพนักงานสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  ปลัด อบต. (นักบริหารงานทอง
ถิ่น)  เดือนละ  7,000  บาท ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด(นัก
บริหารงานทั่วไป)  เดือนละ  3,500 บาท  จํานวน 12 เดือน 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 625,920 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไปจํานวน 4 อัตรา รวม 12 เดือนดังนี้
        (1) ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน      จํานวน 1
 อัตรา
        (2) พนักงานขับรถยนต                         จํานวน 1
 อัตรา
        (3) คนงานทั่วไป                                 จํานวน 2
 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับเปนคาครองชีพชั่ว
คราว และเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไป  จํานวน  3  อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้
        (1) พนักงานขับรถยนต         จํานวน 1 อัตรา
        (2) คนงานทั่วไป                 จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,719,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 730,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 450,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน   คาตอบแทนคณะกรรมการจัด
ซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอ
สราง  คาตอบแทนคณะกรรมการที่ไดแตงตั้งเปนกรรมการดําเนิน
การสอบคัดเลือก/คัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น    เงินคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหแกพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ที่ไดจากผลคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทางราชการ  และอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ

คาเชาบาน จํานวน 250,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเชาซื้อและคาเชาบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบลและผูบริหาร

ค่าใช้สอย รวม 1,424,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร  คาจางสําหรับโฆษณาและ
เผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน แผน
พับ ปฏิทิน ป้ายประชาสัมพันธ สื่อสิ่งพิมพตางๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ 
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คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 417,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ  เชน คาจางเวรยาม คา
จางทําความสะอาด คาจางฉีดพนหมอกควัน คาจางฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค คาจางทําหนังสือหรือเขาเลม คาระวางบรรทุก และ
คาจางเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวของ 

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ในการฝึก
อบรม สัมมนา ใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง นายก รอง
นายก เลขานุการนายก และสมาชิกสภา อบต.

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคารับรองและพิธีการของ อบต.ดังตอไปนี้ คา
รับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เปนคาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวของกับ
การเลี้ยงตอนรับ รวมทั้งคาบริการ และคาใชจายอื่นที่จําเปนใน
การตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือ
เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ตามหนังสือ มท 0808.4/ว
1956 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547  คาเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาทองถิ่น เปนคาอาหาร คาเครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการ
รับรองและคาบริการในการประชุมสภา คณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการ ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายระเบียบของทาง
ราชการ รวมทั้งผูเขารวมประชุมอื่น และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคา
ใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือเขารับ
การอบรม สัมมนา ชองพนักงานสวนตําบลพนักงาน
จาง  นายก รองนายก เลขานุการนายก สมาชิกสภา อบต. อป
พร. และบุคคลที่ผูบริหาร อบต. มีคําสั่งใหเดินทางไปราชการ

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาและพวงมาลา จํานวน 14,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาและพวงมาลา 
สําหรับงานพิธีการตางๆของ อบต.
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โครงการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้ง
ทองถิ่น  เชน คาตอบแทนคณะกรรมการ อนุกรรมการและเจา
หนาที่ฝ่ายตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้ง คาใชจายในการ
จัดประชุมอบรม  คาใชจายในการประชาสัมพันธ คาใชจายใน
การจัดพิมพ  ทําสําเนา เอกสารตางๆ คาเครื่องเขียน แบบพิมพ
และวัสดุที่ใชในการเลือกตั้ง คาใชจายในการจัดทําป้าย ประกาศ
ผลการเลือกตั้ง คาไปรษณีย คาพาหนะขนสงสิ่งของและอุปกรณ
การเลือกตั้ง คาจัดสถานที่และทําความสะอาด  คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนเกี่ยวกับการจัดการเลือก
ตั้งฯ
-  เปนไปตาม
    1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 3675  ลง
วันที่  6  กรกฎาคม  2561
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1705  ลง
วันที่  20  มีนาคม  2563

โครงการชวยเหลือผูยากไรและผูประสบภัยภายในตําบลหนองไมไผ จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยเหลือผูยากไรและผู
ประสบภัยภายในตําบลหนองไมไผ โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาเครื่องเสียง  คา
เตนท  คาเวที  คาจัดสถานที่  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปน
และเกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  2)  พ.ศ.2561
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป ลําดับที่  9  หนา  73
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โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง

จํานวน 120,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการโครงการฝึกอบรม
กฎหมาย ระเบียบ แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
แกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณ  คา
กระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
เชาที่พัก  คายานพาหนะ  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
ฝึกอบรม
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป ลําดับที่  2  หนา  69

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาอบต. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุ
อุปกรณ  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
  และที่แกไขเพิ่มเติม
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป ลําดับที่  3  หนา  70
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอบต.หนองไมไผ จํานวน 250,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลา
กรอบต.หนองไมไผ  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุ
อุปกรณ  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาเชาที่พัก  คายาน
พาหนะ  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
  และที่แกไขเพิ่มเติม  
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป ลําดับที่  1  หนา  69

โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจกฎหมายแกประชาชน จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางความรูความ
เขาใจกฎหมายแกประชาชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
วัสดุอุปกรณ  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึก
อบรม
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
  และที่แกไขเพิ่มเติม
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป ลําดับที่  6  หนา  71
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โครงการอบต.พบประชาชน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบต.พบ
ประชาชน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหาร  คาเครื่องเสียง  คาเตนท  คาเวที  คาจัดสถาน
ที่  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป ลําดับที่  4  หนา  70

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 73,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  คาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินอื่น  ขององคการบริหารสวนตําบล ที่ชํารุดเสียหาย หรือ
จําเปนตองบํารุงรักษาเพื่อมิใหเกิดความเสียหาย หรือทรุดโทรม
กวาเดิม

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาซื้อ คาจางหรือทําเองซึ่งวัสดุ สิ่งของ และเครื่อง
ใชสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ
ตางๆ แฟ้ม ธง และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวของ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวของ อบต. เชน จาน ถวย
 แกว ชอน ที่วางจาน เหยือกน้ํา น้ํายาลางหองน้ํา สบู ผงซัก
ฟอก และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

-   เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเฟลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนตสวน
กลาง รถจักรยานยนตสวนกลาง เครื่องตัดหญา เครื่องพนหมอก
ควัน เครื่องสูบน้ํา เลื่อยยนตของ อบต.
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ชอง อบต. เชน หมึก หัว
พิมพ โปรแกรม แผนดิสก เมาส แป้นพิมพ แผนซี.ดี และวัสดุอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 355,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 245,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อาคาร และสิ่งปลูกสราง
อื่นที่อยูใน การควบคุมของ อบต. รวมถึงคาไฟฟ้าสาธารณะใน
สวนที่เกินภายในเขต อบต.

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 13,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการ อาคาร และสิ่งปลูก
สรางอื่นที่อยูในการควบคุมของ อบต.  

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพทของ อบต. 
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาไปรษณีย ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคมสําหรับอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง คาจัดทําเวปไซด คาโดเมนเนม คาเชาพื้นที่บริการ
อินเตอรเน็ต คาบริการ ปรับปรุงและสํารองขอมูล และบริการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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งบลงทุน รวม 65,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร  แบบตัด
ตรง  ทําลายครั้งละ  10  แผน  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
            1)  ขนาดที่กําหนดเปนแบบทําลายขั้นต่ําตอครั้ง     
            2)  ขนาดกระดาษหลังทําลายกวางไมเกินกวา 4
 มิลลิเมตร
-  เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักมาตรฐานตนทุนงบประมาณ  สํานัก
งบประมาณ  ธันวาคม  2562

ตูเหล็กกระจกแบบ 2 บานเลื่อน จํานวน 11,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กกระจกแบบ 2 บาน
เลื่อน  จํานวน  2  ตู  
-  เปนไปตามราคาทองตลาดเนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมีกําหนด
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  สํานักมาตรฐานตนทุนงบ
ประมาณ  
สํานักงบประมาณ
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

ตูเย็น จํานวน 14,700 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น  ขนาด  9  คิวบิกฟุต  จํานวน  1
  ตู  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
            1)  ขนาดที่กําหนดเปนความจุภายในขั้นต่ํา          
            2)  เปนรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย          
            3)  การจัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นใหพิจารณาถึงการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าดวยนอกเหนือจากการพิจารณาราคา
-  เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักมาตรฐานตนทุนงบประมาณ  สํานัก
งบประมาณ  ธันวาคม  2562

เตาแกส จํานวน 9,900 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเตาแกส  จํานวน  1  เตา  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
            1)  ไมนอยกวา 3 หัวเตา          
            2)  มีเตาอบในตัว
-  เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักมาตรฐานตนทุนงบประมาณ  สํานัก
งบประมาณ  ธันวาคม  2562

เตาอบไมโครเวฟ จํานวน 9,500 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ  จํานวน  1  เตา  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
            1)  เปนเตาอบไมโครเวฟผสมระบบยาง          
            2)  ความจุไมนอยกวา 25 ลิตร
-  เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักมาตรฐานตนทุนงบประมาณ  สํานัก
งบประมาณ  ธันวาคม  2562
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางในการประเมินผลความพึงพอใจใน
การบริการของ อบต.

งบเงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการใหความชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 16,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนและสนับสนุนการดําเนินงานโครงการศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป ลําดับที่  8  หนา  72
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูและสรางเครือขายการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อใหความรูและสรางเครือขายการจัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณ  คากระเปา
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายและ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
  และที่แกไขเพิ่มเติม
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ ลําดับที่  10  หนา  74

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาวัสดุอุปกรณ  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึก
อบรม
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ ลําดับที่  11  หนา  74
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,498,960 บาท
งบบุคลากร รวม 2,031,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,031,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,483,860 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงาน
สวนตําบล ดังนี้
        (1) ผูอํานวยการกองคลัง
        (2) นักวิชาการพัสดุ
        (3) นักวิชาการเงินและบัญชี  
        (4) นักวิชาการจัดเก็บรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  ตําแหนง  ผูอํานวยการกอง
คลัง  เดือนละ  3,500 บาท  จํานวน 12 เดือน 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 497,220 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป  จํานวน 3 อัตรา รวม 12 เดือนดังนี้
        (1) ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได           จํานวน 1
 อัตรา 
        (2) ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ                     จํานวน 1
 อัตรา
        (3) ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี      จํานวน 1
 อัตรา  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 8,880 บาท

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับเปนคาครองชีพชั่ว
คราว และเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป   จํานวน  3  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 467,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 235,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะ
กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง ตามระเบียบ มท
 วาดวยการพัสดุของหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่น(ฉบับ
ที่ 9) พ.ศ.2553  และเงินคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหแกพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ที่ไดจากผลคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทางราชการ

คาเชาบาน จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาซื้อและคาเชาบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาตาง ๆ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางทําหนังสือหรือ
เขาเลม คาระวางบรรทุก และคาจางเหมาบริการอื่นที่เกี่ยว
ของ  และ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ในการฝึก
อบรม สัมมนา ใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางของอบต.

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคา
ใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือเขารับ
การอบรม สัมมนา ชองพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ของ อบต.
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินประเภท
วัสดุ  ครุภัณฑ  ของ อบต. เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร โตะ เกาอี้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อ คาจางหรือทําเองซึ่งวัสดุ สิ่งของ และเครื่อง
ใชสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ
ตางๆ แฟ้ม ธง และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวของ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ชอง อบต. เชน หมึก หัว
พิมพ  โปรแกรม  แผนดิสก เมาส แป้นพิมพ แผนซี.ดี และวัสดุ
อื่นๆที่เกี่ยวของ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย และอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติดโดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุ
อุปกรณ  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม  คาที่พัก  คายานพาหนะ  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่
จําเปนในการฝึกอบรม
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข   แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  แผนงานรักษาความสงบภาย
ใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  ลําดับ
ที่  2  หนา  77
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลวันปใหมและวันสงกรานต จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุเทศกาลวันปใหมและวันสงกรานต โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาป้าย  คาตอบแทนการปฏิบัติหนาที่ของอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 คากาแฟ  คาน้ําดื่มและคาน้ําแข็งสําหรับไวบริการประชาชน  คา
จัดสถานที่และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม
-  เปนไปตาม
    -  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  ที่  มท
  0810.4/ว 661  ลงวันที่  9  มีนาคม  2561  
    -  หนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด  ที่  มท  0810.4/ว 1123  ลงวันที่  9  เมษายน  2563
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข  แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ลําดับที่  4
  หนา 78
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โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณ  คา
กระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
ที่พัก  คายานพาหนะ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึก
อบรม
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข  แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ลําดับที่  5
  หนา 78

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,821,765 บาท

งบบุคลากร รวม 2,523,048 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,523,048 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,775,208 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงานสวน
ตําบลรวม 12 เดือน  ดังนี้
        (1)  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
        (2)  นักวิชาการศึกษา
        (3)  ครูคศ. 1                          จํานวน  4  อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  ตําแหนง  ผูอํานวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เดือน
นะ  3,500 บาท   จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 659,100 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป  จํานวน 4 อัตรา รวม 12 เดือนดังนี้
        (1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ    จํานวน 1 อัตรา
        (2) ผูชวยครูผูดูแลเด็ก             จํานวน 2 อัตรา
        (3) คนงานทั่วไป                     จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 46,740 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับเปนคาครองชีพชั่ว
คราว และเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ  จํานวน 4 อัตรา  รวม 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 2,150,717 บาท
ค่าตอบแทน รวม 236,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 186,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) ใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ที่ได
จากผลคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของทางราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล

ค่าใช้สอย รวม 1,086,890 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 420,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ดังตอไปนี้ คาจางทํา
หนังสือหรือเขาเลม คาระวางบรรทุกและคาจางเหมาบริการอื่นที่
เกี่ยวของ  

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม สัมมนา ใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางของอบ
ต.
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคา
ใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือเขารับ
การอบรม สัมมนา ของพนักงานสวนตําบล   พนักงานจาง และ
บุคคลที่ผูบริหาร อบต. มีคําสั่งใหเดินทางไปราชการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารการศึกษา
ทองถิ่น  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูผูดูแลเด็กและผูดูแล
เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองไมไผ

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานคณะกรรมการบริหารการศึกษาทองถิ่น คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหนองไมไผ โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุ
อุปกรณ  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ประชุม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปน
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั้่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  ลําดับที่  1  หนา  79

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 566,890 บาท

(1) คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้ง
ไว  332,000  บาท 
-  เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลหนองไมไผเล็ก  จํานวน  83  คน  ๆ  ละ 20
 บาท รวม 200 วัน 
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ

วันที่พิมพ : 24/8/2563  12:55:28 หนา : 23/45



นันทนาการ  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  ลําดับที่  5  หนา  81  
(2)  คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ตั้ง
ไว  141,100  บาท
-  เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหนองไมไผ    จํานวน  83  คน  ๆ ละ 1,700  บาท
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  ลําดับที่  6  หนา  81 
(3)  คาหนังสือเรียน  ตั้งไว  16,600  บาท
-  เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหนองไมไผ   จํานวน  83  คน  ๆ ละ 200 บาท 
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  ลําดับที่  7  หนา  81
(4)  คาอุปกรณการเรียน  ตั้งไว 16,600  บาท
-  เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลหนองไมไผ  จํานวน  83  คน  ๆ ละ 200 บาท 
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  ลําดับที่  8  หนา  82
(5)  คาเครื่องแบบนักเรียน  ตั้งไว   24,900   บาท
-  เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลหนองไมไผ  จํานวน  83  คน  ๆ ละ 300 บาท 
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
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-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  ลําดับที่  9  หนา  82
(6) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ตั้งไว  35,690  บาท
-  เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับด็กเล็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลหนองไมไผ  จํานวน  83  คน ๆ ละ 430 บาท 
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  ลําดับที่  10  หนา  82

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินประเภท
วัสดุ ครุภัณฑ ของ อบต. เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร โตะ เกาอี้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ค่าวัสดุ รวม 827,827 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อ คาจางหรือทําเองซึ่งวัสดุ สิ่งของ และเครื่อง
ใชสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ
ตางๆ แฟ้ม ธง และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวของ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหนองไมไผ เชน  จาน  ถวย  แกว ชอน ที่วางจาน เหยือก
น้ํา น้ํายาลางหองน้ํา สบู ผงซักฟอก และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 712,827 บาท

-  เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) สํารับเด็กใน ศพด. และนัก
เรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) ในเขต อบต. ดังนี้
(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองไม
ไผ   จํานวน 83 คน รวม  260  วัน เปนเงิน  159,045  บาท
(2) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน(สพฐ.) ในเขต อบต.  โรงเรียนบานหนองไมไผ  โรงเรียนบาน
หนองตะลุมปุกและโรงเรียนบานสระมะคา จํานวน  289
  คน  รวม  260  วัน  
เปนเงิน  553,782  บาท
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  ลําดับที่  11  หนา  83

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ชอง อบต. เชน หมึก หัว
พิมพ โปรแกรมแผนดิสก เมาส แป้นพิมพ แผนซี.ดี และวัสดุอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ     

วัสดุการศึกษา จํานวน 35,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
 หนองไมไผ เชน สื่อการเรียนการสอน หนังสือ
เรียน สมุด ดินสอ กระดาษสี พลาสติก และวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,148,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,148,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน สําหรับนัก
เรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จํานวน 1,148,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต. ระดับ
อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 3  โรงเรียนบานสระ
มะคา  โรงเรียนบานหนองตะลุมปุกและโรงเรียนบานหนองไม
ไผ  จํานวน  289 คนๆ ละ 20 บาท  รวม 200 วัน
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0816.2/ว
 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 3886  ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร
การ
พัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ลําดับที่ 12
 หนา 83
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการมอบสัมฤทธิบัตร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการมอบสัมฤทธิบัตร  โดย
มีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คาเครื่องเสียง  คาเตนท  คาเวที  คาจัดสถานที่  คาป้าย
และคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร
การ
พัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ลําดับที่ 15
  หนา  85

โครงการวันเด็ก จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็ก  โดยมีคาใช
จายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คา
เครื่องเสียง  คาเตนท  คาเวที  คาจัดสถานที่  คาป้ายและคาใช
จายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร
การ
พัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงาน
การ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ลําดับที่ 14
  หนา  85
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 410,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 130,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคไข
เลือดออกโดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุป้องกันและควบ
คุมโรคไขเลือดออกและคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561
-  เปนไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ลําดับที่  2  หนา  86

โครงการบริหารจัดการขยะ จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการ
ขยะ  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาป้าย  คาวัสดุที่ใชในงการ
บริหารจัดการขยะและคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปตาม
    1.  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่  2 ) พ.ศ.2560
    2.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การจัดการมูลฝอย  พ
.ศ. 2560 ลงวันที่  18  ตุลาคม  2560
    3.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0810.5/ว 485  ลงวันที่  5  กุมภาพันธ  2562
    4.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0810.5/ว 698  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ  2562
    5.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0820.2/ว 1031  ลงวันที่  14  มีนาคม  2562
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข  แผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธาณสุข  ลําดับที่  1
   หนา  86 
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
ป้าย  คาวัสดุที่ใชในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาและคา
ใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปตาม
    -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2562
    -  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10  เมษายน  2561
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2564
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข   แผนงาน
สาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ลําดับที่  3  หนา   86

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตามแนวทางโครงการในพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนใหหมูบานในตําบลหนองไมไผ  แหงละ 20,000
 บาท  สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ
ดานสาธารณสุขประจาป 2563 โดยคณะกรรมการหมูบานจัดทํา
โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข  จํานวนอยางนอย 3
 โครงการ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0023.3/ว
 13711  ลงวันที1่4  พฤศจิกายน 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร
การ
พัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข แผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ลําดับที่  4  หนา  87
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,844,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,278,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,278,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 774,360 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้
        1. ผูอํานวยการกองชาง        
        2. นายชางโยธา       

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง  เดือน
ละ  3,500 บาท  จํานวน 12 เดือน 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 462,240 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป จํานวน 4 อัตรา รวม 12 เดือนดังนี้
        1. ผูชวยนายชางโยธา    จํานวน 1
 อัตรา                        
        2. คนงานทั่วไป           จํานวน 3 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 566,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 151,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) ใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ที่ได
จากผลคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของทางราชการ

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาซื้อและคาเชาบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางทําหนังสือหรือ
เขาเลม 

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม สัมมนา ใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ของ อบต.

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคา
ใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือเขารับ
การอบรม สัมมนา ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และ
บุคคลที่ผูบริหาร อบต. มีคําสั่งใหเดินทางไปราชการ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินประเภท
วัสดุ  ครุภัณฑ  ของ  อบต.  เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร รถยนต   รถกระเชา  โตะ เกาอี้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซื้อ คาจางหรือทําเองซึ่งวัสดุ สิ่งของ และเครื่อง
ใชสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ
ตางๆ แฟ้ม ธง และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวของ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของ อบต. เชน หลอด
ไฟฟ้า สานไฟ ปลั๊กไฟ แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ไมโครโฟน และวัสดุ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางของ อบต
. เชน ไม ทอ  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู ตลับเมตร และวัสดุ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงสําหรับรถยนตสวน
กลาง รถจักรยานยนตสวนกลางของ อบต.

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเฟลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนตสวน
กลาง  รถกระเชาของ อบต. เครื่องตัดหญา   เลื่อยยนตของอบต.

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ชอง อบต. เชน หมึก หัว
พิมพ โปรแกรมแผนดิสก เมาส แป้นพิมพ แผนซี.ดี และวัสดุอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 550,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานในชวงปดภาคเรียน จํานวน 50,000 บาท

 -  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจางนักเรียน/นักศึกษา
ทํางานในชวงปดภาคเรียน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
ป้าย  คาตอบแทนนักเรียน/นักศึกษาทํางานในชวงปดภาคเรียน
และคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค
  0406.4/ว 30 ลงวันที่  3  เมษายน  2558
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการแกไขปัญหาความ
ยากจน แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชน  ลําดับที่  1 หนา 88
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โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศราในผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันโรค
ซึมเศราในผูสูงอายุ่  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุ
อุปกรณ  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการแกไขปัญหาความ
ยากจน แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชน  ลําดับที่  4  หนา  90

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวน 350,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาวัสดุอุปกรณ  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาที่พัก  คาป้ายและคาใช
จายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการแกไขปัญหาความ
ยากจน แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชน  ลําดับที่  3  หนา  89
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โครงการฝึกอบรมใหความรูเพื่อเพิ่มรายไดและลดรายจายใหแก
ประชาชน

จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโโครงการฝึกอบรมใหความรู
เพื่อเพิ่มรายไดและลดรายจายใหแกประชาชน  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณ  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่
จําเปนในการฝึกอบรม
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
  และที่แกไขเพิ่มเติม
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการแกไขปัญหาความ
ยากจน แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชน  ลําดับที่  2  หนา  88

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 345,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 345,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกีฬาสรางสรรคเด็กเล็กแข็งแรง จํานวน 25,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกีฬาสรางสรรคเด็กเล็ก
แข็งแรง  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหาร  คาเครื่องเสียง  คาเตนท  คาเวที  คาจัดสถาน
ที่  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ   ลําดับที่  4  หนา 93
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โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติด  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนกรรมการ  คาถวย
รางวัล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาเครื่องเสียง  คา
เตนท  คาเวที  คาจัดสถานที่  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปน
และเกี่ยวของ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ   ลําดับที่  1  หนา 92

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดของเยาวชนในตําบลหนองไมไผ จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติดของเยาวชนในตําบลหนองไมไผโดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาตอบแทนกรรมการ  คาถวยรางวัล คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาเครื่องเสียง  คาเตนท  คาเวที  คาจัด
สถานที่  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ   ลําดับที่  1  หนา 92
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โครงการสงนักกีฬาเขารวมทําการแขงขันกีฬา จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงนักกีฬาเขารวมทํา
การแขงขันกีฬา  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาชุดวอรม  คาชุด
กีฬา  คาอาหารและเครื่องดื่มและคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยว
ของ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ   ลําดับที่  2  หนา 92

โครงการเสริมสรางประสบการณชีวิตเรียนรูนอกหองเรียน จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสราง
ประสบการณชีวิตเรียนรูนอกหองเรียน  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คายานพาหนะ คา
ป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ   ลําดับที่  5  หนา 94

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณกีฬา สําหรับกลุมเยาวชนและ
ประชาชนในเขต อบต. และที่ทําการ อบต. เชน ลูกฟุตบอล ลูก
ฟุตซอล ลูกวอลเลยบอล ลูกตะกรอ แบตมินตัน ตาขาย โตะ
ปงปอง เปตอง และวัสดุกีฬาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ   ลําดับที่  3  หนา 93
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินคาใชจายในโครงการประเพณี
ลอยกระทง  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาเครื่องเสียง  คาเตนท  คาเวที  คาจัด
สถานที่  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น  ลําดับที่  6
   หนา  95

โครงการประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินคาใชจายในโครงการประเพณี
แหเทียนเขาพรรษา  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาเครื่องเสียง  คาเตนท  คาเวที  คา
จัดสถานที่  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น  ลําดับที่  7
  หนา  95
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,777,200 บาท

งบลงทุน รวม 2,777,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,777,200 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่  2 จํานวน 278,900 บาท

-  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2  สาย
ซอยประชาพัฒนา   ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง  140
เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 560
 ตารางเมตร  ไหลทางขางละ  0.00
-  เปนไปตามรายละเอียดแบบแปลนและปริมาณงานที่องคการ
บริหารสวนตําบลหนองไมไผกําหนด
-  เปนไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  แกไข  ครั้ง
ที่  1  พ.ศ.2563  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้น
ฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน  ลําดับที่  27  หนา  109

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่  3 จํานวน 499,600 บาท

-  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3  สาย
สระหนองหิน   ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง  205
 เมตร  
หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,025  ตาราง
เมตร ไหลทางขางละ  0.50  เมตร
-  เปนไปตามรายละเอียดแบบแปลนและปริมาณงานที่องคการ
บริหารสวนตําบลหนองไมไผกําหนด
-  เปนไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  ลําดับที่  28  หนา  109

วันที่พิมพ : 24/8/2563  12:55:29 หนา : 39/45



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่  4 จํานวน 499,600 บาท

-  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4
  สายกลางบานดานตลอดเชื่อมบานหัวอางพัฒนา  ผิวจราจร
กวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง  205 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,025  ตารางเมตร ไหลทางขาง
ละ  0.50  เมตร 
-  เปนไปตามรายละเอียดแบบแปลนและปริมาณงานที่องคการ
บริหารสวนตําบลหนองไมไผกําหนด
-  เปนไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  ลําดับที่  29  หนา  110

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่  5 จํานวน 499,600 บาท

-  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5  สาย
ศาลตาปู่เชื่อมสระหนองไผ   ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ระยะ
ทาง  205 เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 1,025  ตารางเมตร ไหลทางขางละ  0.50  เมตร
-  เปนไปตามรายละเอียดแบบแปลนและปริมาณงานที่องคการ
บริหารสวนตําบลหนองไมไผกําหนด
-  เปนไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  ลําดับที่  20  หนา  105

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่  8 จํานวน 499,700 บาท

-  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8
  สายกลางบานสุขสวัสดิ์  ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ระยะ
ทาง  210 เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 1,050  ตารางเมตร ไหลทางขางละ  0.00  เมตร
-  เปนไปตามรายละเอียดแบบแปลนและปริมาณงานที่องคการ
บริหารสวนตําบลหนองไมไผกําหนด
-  เปนไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  ลําดับที่  30  หนา  110
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โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 1 จํานวน 499,800 บาท

-  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 1  สายสระอีสาน
เขียวเชื่อมหมูที่  6 กวาง  5.00  เมตร  ระยะทาง  1,680
 เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 6,720
  ตารางเมตร 
-  เปนไปตามรายละเอียดแบบแปลนและปริมาณงานที่องคการ
บริหารสวนตําบลหนองไมไผกําหนด
-  เปนไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  แกไข  ครั้ง
ที่  1  พ.ศ.2563  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้น
ฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน  ลําดับที่  26  หนา  108

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม การ
อนุรักษ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาเครื่อง
เสียง  คาเตนท  คาเวที  คาจัดสถานที่  คาป้ายและคาใชจายอื่นที่
จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยวและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แผนงานการเกษตร  งานสง
เสริมการเกษตร  ลําดับที่  2  หนา  112
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรม
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาจางเหมาอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตน
สุดาฯสยามบรมราชกุมารีและคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยวและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แผนงานการเกษตร  งานสง
เสริมการเกษตร  ลําดับที่  3  หนา  112

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 4,291,445 บาท

งบกลาง รวม 4,291,445 บาท
งบกลาง รวม 4,291,445 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 117,405 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจาง
และผูประกันตนในอัตรารอยละ 5  ของคาจาง พนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด 
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,500 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตรารอยละ 0.2
  ของคาจาง พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด 
-  เปนไปตาม
    1.  พระราชบัญญัตเงินดแทน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561
    2.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่  มท  0808.2/ว
 4172  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 2,845,200 บาท

-  เพื่อจายเปนเบี้ยงยังชีพผูสูงอายุ
-  เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.2552  แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  4)  พ.ศ.2562
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข  แผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง  ลําดับที่ 1 หนา 113

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 756,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเบี้ยงยังชีพคนพิการ
-  เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2553  แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  4)  พ.ศ.2562
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข  แผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง  ลําดับที่ 2 หนา 113

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข  แผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง  ลําดับที่ 3 หนา 113

สํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินจําเปนเรงดวน  ซึ่งไม
สามารถคาดการณลวงหนาได เชน การเกิดสาธารณภัย
ตางๆ (อุทกภัย  อัคคีภัย วาตภัย  ภัยแลงภัยหนาว ฯลฯ) หรือ
กรณีที่มีความจําเปนตองจายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจาย
ไว  หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดรอนใหแก
ประชาชน หรือ  กรณีที่มีหนังสือสั่งการใหเบิกจายจากเงิน
ประเภทนี้
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2560  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2561
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รายจายตามขอผูกพัน

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองไมไผ จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเปสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองไมไผ
-  เปนไปตาม
    1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  0891.4/ว
 2502  ลงวันที่  20  สิงหาคม  2553
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  0808.2/ว 4295
  ลงวันที่  3  สิงหาคม  2560
    3.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  0808.2/ว
 560  ลงวันที่  27  กุมภาพันธ  2561
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข  แผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง  ลําดับที่  5  หนา 114

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทอง
ถิ่น หรือพื้นที่ (ตามสัดสวน สมทบเงินไมนอยกวารอยละ  40
  ของคาหลักสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ  กรณีรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมรวมเงิน
อุดหนุน  ตั้งแต 6 ถึง 20 ลานบาท)
-  เปนไปตาม  
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อสมทบทุน  พ.ศ.2561 
        2.  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ.2561
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข  แผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง  ลําดับที่  4  หนา 114

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 158,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น 
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เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 58,140 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินชวยคาครอง
ชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น(ฉบับที่17) พ.ศ.2562
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลหนองไม้ไผ่

40,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

117,405

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,845,200

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

158,200

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 756,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

58,140

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลหนองไม้ไผ่

40,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

117,405

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,845,200

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

158,200

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 756,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

58,140

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,368,000 1,368,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 462,240 659,100

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

46,740

เงินเดือนพนักงาน 774,360 1,775,208

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 50,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000 186,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่

ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 15,000 420,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,123,140 2,244,480

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

56,880 103,620

เงินเดือนพนักงาน 4,558,150 7,107,718

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 252,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 105,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

620,000 906,000

ค่าเช่าบ้าน 305,000 341,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 80,000 80,000

ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ 120,000 120,000

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 417,000 852,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียน

10,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 30,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าและพวงมาลา

โครงการกีฬาสร้างสรรค์
เด็กเล็กแข็งแรง

25,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

200,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดของ
เยาวชนในตําบลหนอง
ไม้ไผ่

40,000

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

130,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียน

10,000 40,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

35,000 35,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

110,000 160,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าและพวงมาลา

14,000 14,000

โครงการกีฬาสร้างสรรค์
เด็กเล็กแข็งแรง

25,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

200,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดของ
เยาวชนในตําบลหนอง
ไม้ไผ่

40,000

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

130,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างนัก
เรียน/นักศึกษาทํางาน
ในช่วงปิดภาคเรียน

50,000

โครงการช่วยเหลือผู้ยาก
ไร้และผู้ประสบภัยภาย
ในตําบลหนองไม้ไผ่

โครงการบริหารจัดการ
ขยะ

50,000

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้
และสร้างเครือข่ายการ
จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

โครงการประเพณีลอย
กระทง

80,000

โครงการประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุเทศกาลวันปี
ใหม่และวันสงกรานต์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างนัก
เรียน/นักศึกษาทํางาน
ในช่วงปิดภาคเรียน

50,000

โครงการช่วยเหลือผู้ยาก
ไร้และผู้ประสบภัยภาย
ในตําบลหนองไม้ไผ่

75,000 75,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะ

50,000

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้
และสร้างเครือข่ายการ
จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

20,000 20,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง

80,000

โครงการประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

60,000 60,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุเทศกาลวันปี
ใหม่และวันสงกรานต์

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
กฎหมาย ระเบียบ แผน
งานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานแก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาอบต. 
พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาอบต. 
พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้
สูงอายุ

50,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
กฎหมาย ระเบียบ แผน
งานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานแก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาอบต. 
พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง

120,000 120,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาอบต. 
พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้
สูงอายุ

50,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานคณะ
กรรมการบริหารการ
ศึกษาท้องถิ่น  คณะ
กรรมการบริหารสถาน
ศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบล
หนองไม้ไผ่

30,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

350,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้
และลดรายจ่ายให้แก่
ประชาชน

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรอบต
.หนองไม้ไผ่

โครงการมอบสัมฤทธิ
บัตร

20,000

โครงการวันเด็ก 100,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมทําการแข่งขันกีฬา

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานคณะ
กรรมการบริหารการ
ศึกษาท้องถิ่น  คณะ
กรรมการบริหารสถาน
ศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบล
หนองไม้ไผ่

30,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

350,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้
และลดรายจ่ายให้แก่
ประชาชน

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรอบต
.หนองไม้ไผ่

250,000 250,000

โครงการมอบสัมฤทธิ
บัตร

20,000

โครงการวันเด็ก 100,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมทําการแข่งขันกีฬา

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม การ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

566,890

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

50,000

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
กฎหมายแก่ประชาชน

โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้
นอกห้องเรียน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม การ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

566,890

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

50,000

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

10,000 10,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
กฎหมายแก่ประชาชน

30,000 30,000

โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้
นอกห้องเรียน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตน
สุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

10,000

โครงการอบต.พบ
ประชาชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000

วัสดุกีฬา 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 712,827

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 30,000

วัสดุการศึกษา 35,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตน
สุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

10,000

โครงการอบต.พบ
ประชาชน

20,000 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 93,000 143,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 150,000

วัสดุกีฬา 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 712,827

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุสํานักงาน 90,000 140,000

วัสดุการศึกษา 35,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องทําลายเอกสาร

ตู้เหล็กกระจกแบบ 2 
บานเลื่อน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น

เตาแก๊ส

เตาอบไมโครเวฟ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที่  2

278,900

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที่  3

499,600

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที่  4

499,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 13,000 13,000

ค่าไฟฟ้า 245,000 245,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 4,000 4,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 15,000 15,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องทําลายเอกสาร 20,000 20,000

ตู้เหล็กกระจกแบบ 2 
บานเลื่อน

11,000 11,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 14,700 14,700

เตาแก๊ส 9,900 9,900

เตาอบไมโครเวฟ 9,500 9,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที่  2

278,900

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที่  3

499,600

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที่  4

499,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที่  5

499,600

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที่  8

499,700

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 1

499,800

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมิน
ผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที่  5

499,600

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที่  8

499,700

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 1

499,800

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมิน
ผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

16,000 16,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  12:55:53 หน้า : 20/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามแนวทาง
โครงการในพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

180,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

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

1,148,000

รวม 4,291,445 20,000 2,777,200 435,000 550,000 1,844,600 410,000 5,941,765

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  12:55:53 หน้า : 21/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามแนวทาง
โครงการในพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

180,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

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

1,148,000

รวม 190,000 11,359,990 27,820,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563  12:55:53 หน้า : 22/22
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