
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้ไผ่
อําเภอ หนองบุญมาก   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,497,940 บาท

งบบุคลากร รวม 6,307,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,311,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2557 
        (1)  เงินเดือนนายก อบต. อัตราเดือนละ  20,400
  บาท   จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  244,800  บาท
        (2)  เงินเดือนรองนายก อบต. อัตราเดือนละ  11,220 บาท รวม 2
 คน จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท

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

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

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

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,627,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาฯรองประธาน
สภาฯ  สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2557
        (1) ประธานสภา อบต.   อัตราเดือนละ   11,220
   บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 134,640  บาท
        (2) รองประธานสภา อบต.   อัตราเดือนละ 9,180 บาท  จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน  110,160   บาท  
        (3) สมาชิกสภา อบต.   อัตราเดือนละ   7,200   บาท  รวม  15
  คน  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 1,296,000  บาท
        (4) เลขานุการสภา อบต.   อัตราเดือนละ 7,200 บาท   จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน  86,400   บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,995,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,425,520 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ดังนี้
        (1) ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
        (2) หัวหน้าสํานักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)  
        (3) นักพัฒนาชุมชน   จํานวน   2   อัตรา      
        (4) นักจัดการงานทั่วไป     
        (5) นักทรัพยากรบุคคล     
        (6) นักวิชาการเกษตร
        (7)  เจ้าพนักงานธุรการ
        (8)  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับเป็นค่าครองชีพชั่วคราว เงินที่
ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้อง
ถิ่น)  เดือนละ  7,000  บาท ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักงานปลัด  เดือน
ละ  3,500 บาท  จํานวน 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 3 อัตรา รวม 12
 เดือนดังนี้
        (1) พนักงานขับรถยนต์         จํานวน 1 อัตรา
        (2) คนงานทั่วไป                  จํานวน 2 อัตรา
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับเป็นค่าครองชีพชั่วคราว และเงิน
เพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน  4  อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้
        (1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ      จํานวน 1 อัตรา
        (2) พนักงานขับรถยนต์         จํานวน 1 อัตรา
        (3) คนงานทั่วไป                  จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,138,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 528,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 350,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น   ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะ
กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการที่ได้แต่งตั้งเป็นกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือก
พนักงานส่วนตําบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น    เงินค่าประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ที่ได้จากผลคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิของ
งานตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทางราชการ  และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 168,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าซื้อและค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้
บริหาร

ค่าใช้สอย รวม 1,035,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 475,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ   ดังต่อไปนี้ 
   ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น ค่าจ้างเวรยาม ค่าจ้างทําความ  สะอาด ค่า
จ้างฉีดพ่นหมอกควัน ค่าจ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรค ค่าจ้างทําหนังสือหรือ
เข้าเล่ม ค่าระวางบรรทุก และค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
    ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างสําหรับโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ แผ่นพับ ปฏิทิน ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่ง
พิมพ์ต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม สัมมนา ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง นายก รองนายก เลขานุการนายก และ
สมาชิกสภา อบต.

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการของ อบต.ดังต่อไปนี้ ค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงต้อนรับ รวมทั้งค่า
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ตามหนังสือ มท
 0808.4/ว1956 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547  ค่าเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิ่น เป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการ
รับรองและค่าบริการในการประชุมสภา คณะกรรมการ คณะอนุกรรม
การ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ รวมทั้งผู้เข้า
ร่วมประชุมอื่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย
อื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการอบรม สัมมนา ชองพนักงาน
ส่วนตําบลพนักงานจ้าง  นายก รองนายก เลขานุการนายก สมาชิกสภา อบ
ต. อปพร. และบุคคลที่ผู้บริหาร อบต. มีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าและพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าและพวงมาลา สําหรับงาน
พิธีการต่างๆของ อบต.

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จํานวน 10,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ
ประชาชนที่เกิดจาก ภัยแล้ง 
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  การพัฒนาด้าน
สังคมและสาธารณสุข  แผนงานบริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 1 หน้า 151

โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ แผนงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต
.  พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  แผน
งานบริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 4 หน้า 165

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้
บริหารและพนักงาน ได้แก่   นายก รองนายก เลขานุการนายก พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้างของ อบต.
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  แผน
งานบริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 6 หน้า 166

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการ
พัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานการพัฒนาท้องถิ่นให้แก่บุคลากรของ อบต.
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  แผน
งานบริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 3 หน้า 165

โครงการสร้างจิตสํานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 5,000 บาท
-   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการสร้าง
จิตสํานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป ลําดับที่ 2 หน้า 151

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่น  ขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่ชํารุดเสียหาย หรือจําเป็นต้องบํารุง
รักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย หรือทรุดโทรมกว่าเดิม
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ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ ค่าจ้างหรือทําเองซึ่งวัสดุ สิ่งของ และเครื่องใช้สํานัก
งานต่างๆ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ธง และวัสดุ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของ อบต. เช่น จาน ถ้วย แก้ว ช้อน 
ที่วางจาน เหยือกนํ้า นํ้ายาล้างห้องนํ้า สบู่ ผงซักฟอก และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถ
จักรยานยนต์ส่วนกลางของ อบต.

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเฟลิงและหล่อลื่นสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถ
จักรยานยนต์ส่วนกลาง เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องสูบนํ้า 
เลื่อยยนต์ของ อบต.

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จ้างทําหรือทําเอง ซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของ 
อบต.ป้ายประชาสัมพันธ์ สติ๊กเกอร์ ไม้อัด สี แปรง ฟู่กัน และวัสดุอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 280,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่
ใน การควบคุมของ อบต. รวมถึงค่าไฟฟ้าสาธารณะในส่วนที่เกินภายใน
เขต อบต.

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับที่ทําการ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่
ในการควบคุมของ อบต.

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของ อบต. 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมสําหรับอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง ค่าจัดทําเวปไซด์ ค่าโดเมนเนม ค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่า
บริการ ปรับปรุงและสํารองข้อมูล และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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งบลงทุน รวม 15,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ยาวบริการประชาชน จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ยาวบริการประชาชน  4  ที่นั่ง  จํานวน 2
  ตัว ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่
มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักมาตรฐานต้นทุนงบ
ประมาณ  สํานักงบประมาณ
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  บัญชี
ครุภัณฑ์  แผนงานบริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 3 หน้า 183

ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน  จํานวน 1  หลัง ๆ ละ 5,500
 บาท ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ  สํานักงบ
ประมาณ
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  บัญชี
ครุภัณฑ์  แผนงานบริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 1 หน้า 183

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างใน
การประเมินผลความพึงพอใจในการบริการของ อบต.

งบเงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,000 บาท

อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง  จํานวน       7,000
  บาท 
- เพื่อจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่  ตามโครงการปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ
หนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  แผน
งานบริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 1 หน้า 175
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 623,800 บาท
งบบุคลากร รวม 543,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 543,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 323,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 220,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา รวม 12 เดือนดังนี้  
        (1)  ผู้ช่วยนักวิเคาะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ที่ได้จากผลคะแนน
การประเมินผลสัมฤทธิของงานตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทาง
ราชการ

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เพื่อนํา
ข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  แผน
งานบริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 1 หน้า 164

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และสร้างเครือข่ายการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้และสร้างเครือ
ข่ายการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  แผน
งานบริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 2 หน้า 164
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,029,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,455,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,455,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 918,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ดังนี้
        (1) ผู้อํานวยการกองคลัง
        (2) นักวิชาการเงินและบัญชี  
        (3) นักวิชาการพัสดุ 

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 434,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน 3 อัตรา รวม 12 เดือนดังนี้
        (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     จํานวน 1 อัตรา 
        (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                 จํานวน 1 อัตรา
        (3) ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญชี     จํานวน 1 อัตรา  
      

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับเป็นค่าครองชีพชั่วคราว และเงิน
เพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน  4  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 558,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 213,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553  และเงินค่า
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ที่ได้จากผลคะแนนการประเมินผล
สัมฤทธิของงานตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทางราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าซื้อและค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล       
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างทําหนังสือหรือเข้า
เล่ม ค่าระวางบรรทุก และค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง  และ ค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม สัมมนา ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้างของอบต.
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการอบรม สัมมนา ชอง
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างของ อบต.

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดทําแผนที่ภาษี
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  แผน
งานบริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 5 หน้า 166

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท
วัสดุ ครุภัณฑ์ ของ อบต. เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ ค่าจ้างหรือทําเองซึ่งวัสดุ สิ่งของ และเครื่องใช้สํานัก
งานต่างๆ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ธง และวัสดุ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของ อบต
.เช่น จาน ถ้วย แก้ว ช้อน ที่วางจาน เหยือกนํ้า นํ้ายาล้างห้องนํ้า สบู่ ผงซัก
ฟอก และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จ้างทําหรือทําเอง ซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของ 
อบต.ป้ายประชาสัมพันธ์ สติ๊กเกอร์ ไม้อัด สี แปรง ฟู่กัน และวัสดุอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ชอง อบต. เช่น หมึก หัว
พิมพ์ โปรแกรมแผ่นดิสก์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นซี.ดี และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย์ และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง

งบลงทุน รวม 16,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 16,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 3  หลัง ๆ ละ 5,500  บาท
ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สํานักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ  สํานักงบประมาณ
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  บัญชี
ครุภัณฑ์  แผนงานบริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 7 หน้า 185
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและกิจกรรมการบําบัดฟื้นฟูผู้
ติด/ผู้เสพยาเสพติด

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการในการฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน และกิจกรรมการบําบัดฟื้นฟูผู้
ติด/ผู้เสพยาเสพติด
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน ลําดับที่ 1 หน้า 152

โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ จํานวน 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานรักษาความสงบภายใน ลําดับ
ที่ 6 หน้า 153

โครงการอบรมสร้างความรู้ความปลอดภัยด้านจราจรพร้อมให้บริการ
ประชาชนในการออกใบอนุญาตขับขี่

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสร้างความรู้ความปลอดภัยด้านจราจร
พร้อมให้บริการประชาชนในการออกใบอนุญาตขับขี่
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานรักษาความสงบภายใน ลําดับ
ที่ 8 หน้า 154

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 305,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 305,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ

จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว  อัคคีภัย และไฟป่า เป็นต้น
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานรักษาความสงบภายใน ลําดับ
ที่ 3 หน้า 152

โครงการการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถาน
ศึกษา

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในสถานศึกษา
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานรักษาความสงบภายใน ลําดับ
ที่ 4 หน้า 153

วันที่พิมพ์ : 20/6/2562  11:19:06 หน้า : 10/27



โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานรักษาความสงบภายใน ลําดับ
ที่ 7 หน้า 154

โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของ อบต.  พร้อมเครื่องแต่งกายของ อปพร. ทีมกู้
ชีพกู้ภัย เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ อปพร. เช่น เครื่องแบบเสื้อ กางเกง เสื้อ
ยืด รองเท้า เข็มขัด หมวก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานรักษาความสงบภายใน ลําดับ
ที่ 5 หน้า 153  

โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์  การป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็น
ต้น และปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานรักษาความสงบภายใน ลําดับ
ที่ 2 หน้า 152
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,654,680 บาท

งบบุคลากร รวม 2,221,450 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,221,450 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,550,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
รวม 12 เดือน  ดังนี้
        (1)  ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
        (2)  นักวิชาการศึกษา
        (3)  ครูคศ. 1                          จํานวน  4  อัตรา

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 529,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน 4 อัตรา รวม 12 เดือนดังนี้
        (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน 1 อัตรา
        (2) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก             จํานวน 2 อัตรา
        (3) คนงานทั่วไป                     จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,250 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับเป็นค่าครองชีพชั่วคราว และเงิน
เพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 4 อัตรา รวม 12 เดือน
ดังนี้
        (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน 1 อัตรา
        (2) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก             จํานวน 2 อัตรา
        (3) คนงานทั่วไป                     จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,275,730 บาท
ค่าตอบแทน รวม 195,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ที่ได้จากผลคะแนน
การประเมินผลสัมฤทธิของงานตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทาง
ราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าซื้อและค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล       
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 1,197,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
    ค่าจ้างทําหนังสือหรือเข้าเล่ม ค่าระวางบรรทุกและค่าจ้างเหมาบริการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง  
    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างของอบต.
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย
อื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการอบรม สัมมนา ชองพนักงาน
ส่วนตําบล  พนักงานจ้าง และบุคคลที่ผู้บริหาร อบต. มีคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 837,000 บาท
(1)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ ศพด.          
ตั้งไว้   12,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ของ ศพด. จํานวน 6 คน คนละ 2,000  บาท
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการ
ศึกษา ลําดับที่ 4 หน้า 159
(2)  ) ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งไว้   612,500 บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก ศพด. จํานวน 125 คน ๆ
 ละ 20 บาท รวม 245 วัน 
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการ
ศึกษา ลําดับที่ 3 หน้า 158  
(3)  ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ตั้งไว้  212,500  บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน 125 คน ๆละ 1,700  บาท
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการ
ศึกษา ลําดับที่ 5 หน้า 159 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ของ อบต. เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 883,730 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ ค่าจ้างหรือทําเองซึ่งวัสดุ สิ่งของ และเครื่องใช้สํานัก
งานต่างๆ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ธง และวัสดุ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศพด อบต
.เช่น จาน ถ้วย แก้ว ช้อน ที่วางจาน เหยือกนํ้า นํ้ายาล้างห้องนํ้า สบู่ ผงซัก
ฟอก และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 783,730 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สํารับเด็กใน ศพด. และนักเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต. ดังนี้
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้
ไผ่   จํานวน 125 คน รวม  260  วัน เป็นเงิน  239,525  บาท
(2) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ
.) ในเขต อบต.  โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊
กและโรงเรียนบ้านสระมะค่า จํานวน  284 คน  รวม  260  วัน  เป็น
เงิน   544,205  บาท
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการ
ศึกษา ลําดับที่ 2 หน้า 158

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ชอง อบต. เช่น หมึก หัว
พิมพ์ โปรแกรมแผ่นดิสก์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นซี.ดี และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง

วัสดุการศึกษา จํานวน 35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต หนองไม้
ไผ่ เช่น สื่อการเรียนการสอน หนังสือเรียน สมุด ดินสอ กระดาษ
สี พลาสติก และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

งบลงทุน รวม 21,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 1
 เครื่อง ๆ ละ 16,000  บาท  ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21  เมษายน  2560  กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า
จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจๆนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย  
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  บัญชี
ครุภัณฑ์  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ลําดับที่ 9 หน้า 185
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ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน  จํานวน 1  หลัง ๆ ละ 5,500  บาท
ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สํานักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ  สํานักงบประมาณ
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  บัญชี
ครุภัณฑ์  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ลําดับที่ 10  หน้า 186

งบเงินอุดหนุน รวม 1,136,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,136,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,136,000 บาท

(1)  อุดหนุนส่วนราชการ                                               
        1. อุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน สําหรับนัก
เรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต. ระดับอนุบาล 1 – 
ประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 3  โรงเรียนบ้านสระมะค่า  โรงเรียนบ้าน
หนองตะลุมปุ๊กและโรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ จํานวน 284 คนๆ ละ 20
 บาท  รวม 200
 วัน                                                                                                
                          
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการ
ศึกษา ลําดับที่ 1 หน้า 173

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็ก จํานวน 40,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ อบต. เช่น ค่า
เวที ค่าเครื่องเสียง ค่าการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการ
ศึกษา  ลําดับที่  1  หน้า  158 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 187,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกใน
เขตอบต. เช่น ทรายอะเบท นํ้ายาเคมี นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซินและอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข  ลําดับที่ 2
 หน้า 155

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกําเนิดสุนัขและแมว จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
คุมกําเนิดสุนัขและแมววนเขต อบต. เช่น ค่านํ้ายาและเวชภัณฑ์ หลอด
และเข็มฉีดยา วัคซีน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข  ลําดับที่ 2
 หน้า 155

โครงการจัดการขยะและคัดแยกขยะอันตรายจากชุมชน จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการจัดการขยะและคัดแยกขยะอันตราย
จากชุมชน
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข ลําดับที่ 3
 หน้า 155

งบเงินอุดหนุน รวม 67,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 67,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 67,500 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์     
1.  อุดหนุนกิจการสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)                                  
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ในเขตอบ
ต. รวม 9 หมู่บ้าน
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข ลําดับที่ 1
 หน้า 172
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,645,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,173,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,173,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 573,120 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
จํานวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้
        1. ผู้อํานวยการกองช่าง        
        2. นายช่างโยธา       

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 450,480 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 4 อัตรา รวม 12 เดือนดังนี้
        1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา      จํานวน 1 อัตรา                        
        2. คนงานทั่วไป              จํานวน 3 อัตรา 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับเป็นค่าครองชีพชั่วคราว และเงิน
เพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 757,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 222,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ที่ได้จากผลคะแนน
การประเมินผลสัมฤทธิของงานตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทาง
ราชการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าซื้อและค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างทําหนังสือหรือเข้าเล่ม 
ค่าระวางบรรทุก และค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง  และค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ให้แก่พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างของ อบต.
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการอบรม สัมมนา ของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และบุคคลที่ผู้บริหาร อบต. มีคําสั่งให้
เดินทางไปราชการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท
วัสดุ ครุภัณฑ์ ของ อบต. เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ ค่าจ้างหรือทําเองซึ่งวัสดุ สิ่งของ และเครื่องใช้สํานัก
งานต่างๆ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ธง และวัสดุ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของ อบต. เช่น หลอดไฟฟ้า สาน
ไฟ ปลั๊กไฟ แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ไมโครโฟน และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างของ อบต. เช่น ไม้ ท่อ กระเบื้อง สังกะสี 
ตะปู ตลับเมตร และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเฟลิงและหล่อลื่นสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง  รถ
กระเช้าของ อบต. เครื่องตัดหญ้า   เลื่อยยนต์ของอบต.

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ชอง อบต. เช่น หมึก หัว
พิมพ์ โปรแกรมแผ่นดิสก์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นซี.ดี และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง

งบลงทุน รวม 2,715,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

สายเบลท์รัดของแบบครบชุด จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายเบลท์รัดของแบบครบชุด  จํานวย  1  ชุด ๆ
ละ 5,000  บาทตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มี
กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักมาตรฐานต้นทุนงบ
ประมาณ  สํานักงบประมาณ
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  บัญชี
ครุภัณฑ์  แผนงานบริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 4 หน้า 184
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ชนิดMultifunction จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพM์ultifunction ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,000  บาท  ตั้งตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21
 เมษายน 2561  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  บัญชี
ครุภัณฑ์  แผนงานบริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 5 หน้า 184

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,700,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนายตึ่ม  ทองเกษม  บ้าน
สุขสวัสดิ หมู่ที่ 8

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายตึ่ม ทอง
เกษม บ้านสุขสวัสดิ หมู่ที่ 8  กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 151
 เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 528.5 ตารางเมตร
ตามแบบที่อบต.หนองไม้ไผ่กําหนด
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แผนงานการเคหะและชุมชน  ลําดับที่ 8
 หน้า 140

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กม.11 - กลางบ้านหนองไม้
ไผ่  หมู่ที่  1

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กม.11 - กลางบ้าน
หนองไม้ไผ่ หมู่ที่ 1  กว้าง 5 เมตร  ยาว 106 เมตร หนา  0.15
  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 530
 ตารางเมตร
ตามแบบที่อบต.หนองไม้ไผ่กําหนด
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แผนงานการเคหะและชุมชน  ลําดับที่ 1
 หน้า 138
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่
ที่ 3 - บ้านด่านกอโจด  หมู่ที่  5

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้านหนองตะลุมปุ๊
ก หมู่ที่ 3 - บ้านด่านกอโจด หมู่ที่ 5  กว้าง 7 เมตร  ยาว 76
 เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 532 ตารางเมตร  ตามแบบที่อบต.หนองไม้ไผ่กําหนด
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แผนงานการเคหะและชุมชน  ลําดับที่ 3
 หน้า 138

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไข่เน่า  บ้านด่านกอโจด 
หมู่ที่ 5

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไข่เน่า บ้านด่าน
กอโจด หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร  ยาว 132 เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 528 ตาราง
เมตร  ตามแบบที่อบต.หนองไม้ไผ่กําหนด
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แผนงานการเคหะและชุมชน  ลําดับที่ 5
 หน้า 139

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายตะแบงโพง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 จํานวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนนหินคลุก สายตะแบงโพง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6
 กว้าง 5 เมตร  ยาว 541 เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,705 ตารางเมตร  ตามแบบที่อบต
.หนองไม้ไผ่กําหนด
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แผนงานการเคหะและชุมชน  ลําดับที่ 6
 หน้า 139

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองสงวน บ้านด่านตลอด หมู่ที่ 4 จํานวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองสงวน บ้านด่านตลอด หมู่ที่ 4
 กว้าง 4 เมตร  ยาว 676 เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,704 ตารางเมตร  ตามแบบที่อบต
.หนองไม้ไผ่กําหนด
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แผนงานการเคหะและชุมชน  ลําดับที่ 4
 หน้า 139

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็กเป็นช่วง บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ 9

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นช่วง บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ 9 กว้าง 0.60
 เมตร  ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 81 เมตร ท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กจํานวน 25 ท่อน ตามแบบที่อบต.หนองไม้ไผ่กําหนด
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แผนงานการเคหะและชุมชน  ลําดับที่ 9
 หน้า 140

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแคปซีล  สายบ้านหัวอ่าง
พัฒนา - อ่างเก็บนํ้าหนองชายแจว  หมู่ที่ 7

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายค่าซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแคปซีล สายบ้านหัวอ่าง
พัฒนา - อ่างเก็บนํ้าหนองชายแจว หมู่ที่ 7  ตามแบบที่อบต.หนองไม้ไผ่
กําหนด
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แผนงานการเคหะและชุมชน  ลําดับที่ 7
 หน้า 140
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โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านสระมะค่า  หมู่ที่  2 จํานวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2  ตามแบบที่
อบต.หนองไม้ไผ่กําหนด
         ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แผนงานการเคหะและชุมชน  ลําดับที่ 2
 หน้า 138
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 450,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางานในช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางานในช่วงปิด
ภาคเรียน
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ลําดับที่ 6 หน้า 149

โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่ประชาชน จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่
ประชาชนในเขต อบต.
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน  แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ลําดับที่ 5 หน้า 149

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จํานวน 250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน  แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ลําดับที่ 4 หน้า 149

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกร จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกร
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน  แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ลําดับที่ 1 หน้า 148

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
เขตอบต.
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน
 ลําดับที่ 2 หน้า 156

โครงการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสตรี จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กและสตรี ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร การ
ละเมิดสิทธิ การล่วงละเมิดทางเพศ และธุรกิจบริการทางเพศ
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ลําดับที่ 1 หน้า 156
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 240,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ค่าจัด
สถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่  ค่าเงินรางวัลและถ้วย
รางวัล  อุปกรณ์กีฬาและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ ลําดับที่ 1 หน้า 160

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมทําการแข่งขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬาของ อบต.เข้าร่วมทําการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงฝีกซ้อมและ
แข่งขัน ค่าชุดกีฬา ค่าพาหนะเดินทาง  และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ ลําดับที่ 2 หน้า 160

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา สําหรับกลุ่มเยาวชนและประชาชนใน
เขต อบต. และที่ทําการ อบต. เช่น ลูกฟุตบอล ลูกฟุตซอล ลูกวอลเล่ย์
บอล ลูกตะกร้อ แบตมินตัน ตาข่าย โต๊ะปิงปอง เปตอง และวัสดุกีฬา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
       ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ลําดับที่ 3 หน้า 160

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 211,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการในการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ของ อบต.เช่น ค่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ลําดับที่ 6 หน้า 161

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุของ อบต. เช่น ค่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าการแสดง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ลําดับที่ 7 หน้า 162
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โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษาของ อบต. เช่น ค่าตกแต่งเทียน รถขวนแห่ ค่าเครื่องเสียง ค่าการ
แสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ลําดับที่ 5 หน้า 161

โครงการดําเนินกิจกรรมจัดซุ้มเศรษฐกิจพอเพียงในงานฉลองชัยชนะท้าวสุ
รนารี

จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการดําเนินกิจกรรมจัดซุ้มเศรษฐกิจพอ
เพียงในงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี  
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ลําดับที่ 9 หน้า 162

งบเงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 16,000 บาท

1. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองบุญมาก                             
จํานวน   16,000  บาท
-  เพื่อจ่ายให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา ตามโครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุ
รนารี และนิทรรศการย้อนยุค วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2560
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ลําดับที่ 1 หน้า 174
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการการดําเนินการในศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลหนองไม้ไผ่

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลหนองไม้ไผ่ 
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน  แผนงานการ
เกษตร ลําดับที่ 1 หน้า 150

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตําบลหนองไม้ไผ่ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการปรับปรุงทัศนียภาพภายในตําบลหนอง
ไม้ไผ่
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม  แผนงานการเกษตร ลําดับที่ 1 หน้า 167

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม  แผนงานการเกษตร ลําดับที่ 3 หน้า 167

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

จํานวน 5,000 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการปลูกป่า
หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม  แผนงานการเกษตร ลําดับที่ 4 หน้า 168

โครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยาม
บรมราชกุมารี

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการจัดทําโครงการป่าชาวบ้านในพระ
ราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารี
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม  แผนงานการเกษตร ลําดับที่ 5 หน้า 168
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โครงการส่งเสริม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อนในเขต อบต. เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม  แผนงานการเกษตร ลําดับที่ 2 หน้า 167
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,974,980 บาท

งบกลาง รวม 5,974,980 บาท
งบกลาง รวม 5,974,980 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 113,115 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้
ประกันตนในอัตราร้อยละ 5  ของค่าจ้าง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตําบลทั้งหมด 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,834,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ 
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานงบกลาง  ลําดับที่ 1 หน้า 179

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,296,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยงยังชีพคนพิการ 
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานงบกลาง  ลําดับที่ 2 หน้า 179

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยงยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานงบกลาง  ลําดับที่ 3 หน้า 179

สํารองจ่าย จํานวน 442,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน  ซึ่งไม่สามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัย
ต่างๆ (อุทกภัย  อัคคีภัย วาตภัย  ภัยแล้งภัยหนาว ฯลฯ) หรือกรณีที่มีความ
จําเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจ่ายไว้  หรือเพื่อป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือ  กรณีที่มีหนังสือสั่งการให้
เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 100,000 บาท
1. สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ                                                           
ตั้งไว้  100,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือ
พื้นที่ เพื่อจ่ายสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ (ตามสัดส่วน เงินสมทบ อบต.ขนาดกลาง สมทบไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 30 ของค่าหลักสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ) 
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)   ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข ลําดับที่ 2
 หน้า 172

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 153,865 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับประจําปี ไม่รวมเงินอุด
หนุน เงินกู้ พันธบัตร และเงินที่มีผู้อุทิศให้ 

วันที่พิมพ์ : 20/6/2562  11:19:07 หน้า : 27/27


