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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝาย

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝาย จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู
บริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝายจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 19,017,947.35 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 4,566,797.51 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,202,981.41 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 630,619.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 30,391,097.15 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 16,775.91 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 231,916.90 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 105,574.02 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 15,300.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 795.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,952,091.32 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 15,068,644.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 6,778,149.61 บาท

หน้า  1



(3) รายจายจริง จํานวน 27,085,818.75 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 8,147,912.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 5,609,184.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,610,475.45 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,913,790.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 25,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,779,457.30 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 6,778,149.61 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 933,843.70 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝาย
อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 216,997.60 295,000.00 373,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

117,185.70 222,000.00 333,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 149,980.72 157,500.00 160,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 88,423.00 26,200.00 26,000.00

หมวดรายได้จากทุน 1,845.00 5,200.00 5,200.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 574,432.02 705,900.00 897,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,955,884.90 17,291,400.00 17,663,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17,955,884.90 17,291,400.00 17,663,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,616,892.00 19,852,670.00 20,421,817.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

15,616,892.00 19,852,670.00 20,421,817.00

รวม 34,147,208.92 37,849,970.00 38,982,517.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,916,598.26 10,471,013.00 10,183,702.00

งบบุคลากร 7,051,146.00 10,990,980.00 11,091,620.00

งบดําเนินงาน 10,989,747.12 10,096,877.00 10,322,175.00

งบลงทุน 3,941,860.00 3,955,100.00 5,274,020.00

งบรายจ่ายอื่น 25,000.00 25,000.00 25,000.00

งบเงินอุดหนุน 571,551.47 2,311,000.00 2,086,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 31,495,902.85 37,849,970.00 38,982,517.00

รวม 31,495,902.85 37,849,970.00 38,982,517.00
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝาย

อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,919,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,200,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,229,915

แผนงานสาธารณสุข 640,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 660,000

แผนงานเคหะและชุมชน 7,124,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 630,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,245,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 150,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,183,702

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 38,982,517
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,543,900 1,563,900 8,107,800
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,225,520 0 2,225,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,318,380 1,563,900 5,882,280

งบดําเนินงาน 2,940,000 556,000 3,496,000
    ค่าตอบแทน 1,030,000 215,000 1,245,000

    ค่าใช้สอย 1,115,000 191,000 1,306,000

    ค่าวัสดุ 480,000 150,000 630,000

    ค่าสาธารณูปโภค 315,000 0 315,000

งบลงทุน 213,100 63,000 276,100
    ค่าครุภัณฑ์ 213,100 63,000 276,100

งบรายจ่ายอื่น 25,000 0 25,000
    รายจ่ายอื่น 25,000 0 25,000

งบเงินอุดหนุน 15,000 0 15,000
    เงินอุดหนุน 15,000 0 15,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝาย

อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว

หน้า : 1/8
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งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

                              รวม 9,737,000 2,182,900 11,919,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 50,000 1,150,000 1,200,000
    ค่าตอบแทน 0 200,000 200,000

    ค่าใช้สอย 50,000 710,000 760,000

    ค่าวัสดุ 0 240,000 240,000

                              รวม 50,000 1,150,000 1,200,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝาย

อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว

หน้า : 2/8
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 740,060 840,600 1,580,660
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 740,060 840,600 1,580,660

งบดําเนินงาน 135,000 1,610,295 1,745,295
    ค่าตอบแทน 105,000 0 105,000

    ค่าใช้สอย 30,000 625,430 655,430

    ค่าวัสดุ 0 954,865 954,865

    ค่าสาธารณูปโภค 0 30,000 30,000

งบลงทุน 0 307,960 307,960
    ค่าครุภัณฑ์ 0 77,500 77,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 230,460 230,460

งบเงินอุดหนุน 0 1,596,000 1,596,000
    เงินอุดหนุน 0 1,596,000 1,596,000

                              รวม 875,060 4,354,855 5,229,915

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝาย

อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว

หน้า : 3/8
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบดําเนินงาน 480,000 480,000
    ค่าตอบแทน 120,000 120,000

    ค่าใช้สอย 360,000 360,000

งบเงินอุดหนุน 160,000 160,000
    เงินอุดหนุน 160,000 160,000

                              รวม 640,000 640,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 660,000 660,000
    ค่าใช้สอย 660,000 660,000

                              รวม 660,000 660,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝาย

อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว

หน้า : 4/8
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 1,403,160 0 0 0 1,403,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,403,160 0 0 0 1,403,160

งบดําเนินงาน 633,130 0 272,750 0 905,880
    ค่าตอบแทน 223,130 0 0 0 223,130

    ค่าใช้สอย 180,000 0 272,750 0 452,750

    ค่าวัสดุ 230,000 0 0 0 230,000

งบลงทุน 117,000 4,301,460 0 271,500 4,689,960
    ค่าครุภัณฑ์ 117,000 3,005,000 0 0 3,122,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,296,460 0 271,500 1,567,960

งบเงินอุดหนุน 125,000 0 0 0 125,000
    เงินอุดหนุน 125,000 0 0 0 125,000

                              รวม 2,278,290 4,301,460 272,750 271,500 7,124,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝาย

อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว

หน้า : 5/8
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 580,000 580,000
    ค่าใช้สอย 580,000 580,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000
    เงินอุดหนุน 50,000 50,000

                              รวม 630,000 630,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝาย

อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว

หน้า : 6/8
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 730,000 375,000 1,105,000
    ค่าใช้สอย 650,000 375,000 1,025,000

    ค่าวัสดุ 80,000 0 80,000

งบเงินอุดหนุน 0 140,000 140,000
    เงินอุดหนุน 0 140,000 140,000

                              รวม 730,000 515,000 1,245,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 130,000 20,000 150,000
    ค่าใช้สอย 130,000 20,000 150,000

                              รวม 130,000 20,000 150,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝาย

อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว
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แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,183,702 10,183,702
    งบกลาง 10,183,702 10,183,702

                              รวม 10,183,702 10,183,702

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝาย

อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว

หน้า : 8/8
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,919,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,200,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,229,915

แผนงานสาธารณสุข 640,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 660,000

แผนงานเคหะและชุมชน 7,124,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 630,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,245,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 150,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,183,702

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 38,982,517

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลหนองหมาก
ฝาย และโดยอนุมัติของนายอําเภอวัฒนานคร

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 38,982,517 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 38,982,517 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝาย
อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว
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งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลหนองหมากฝายปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลหนองหมากฝายมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นางสาวนิภาพร  ถาวรยิ่ง)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลหนองหมากฝาย

อนุมัติ

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

(นายณัฏฐพงษ์  พัฒนรัฐ)

ตําแหนง นายอําเภอวัฒนานคร

หน้า  15



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝาย
อําเภอ วัฒนานคร  จังหวัดสระแกว

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 84,000.00 138.10 % 200,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 68,193.00 61,622.00 61,694.62 20,000.00 400.00 % 100,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 135,277.05 147,421.94 154,502.98 189,000.00 -62.96 % 70,000.00
     ภาษีปาย 1,200.00 1,232.00 800.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 204,670.05 210,275.94 216,997.60 295,000.00 373,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,125.20 29.10 1,658.70 2,500.00 0.00 % 2,500.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 102,080.00 114,950.00 110,820.00 126,000.00 91.27 % 241,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 900.00 410.00 850.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 20.00 12,055.00 0.00 1,500.00 33.33 % 2,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,600.00 1,320.00 1,200.00 2,500.00 20.00 % 3,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 66,600.00 32,800.00 0.00 73,500.00 -4.76 % 70,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

4,600.00 1,200.00 300.00 5,200.00 -3.85 % 5,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 6,126.00 18,029.21 857.00 7,300.00 -4.11 % 7,000.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 20.00 0.00 1,500.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 183,071.20 180,793.31 117,185.70 222,000.00 333,500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 129,743.06 145,578.04 149,980.72 157,500.00 1.59 % 160,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 129,743.06 145,578.04 149,980.72 157,500.00 160,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายแบบแปลน 17,600.00 50,300.00 87,500.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 200.00 1,000.00 923.00 1,200.00 -16.67 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 17,850.00 52,000.00 88,423.00 26,200.00 26,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 2,500.00 700.00 1,845.00 5,200.00 0.00 % 5,200.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 2,500.00 700.00 1,845.00 5,200.00 5,200.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 474,196.93 476,968.14 497,857.47 525,000.00 4.76 % 550,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,102,830.20 9,094,095.25 9,820,474.01 8,925,000.00 0.84 % 9,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,492,894.61 2,454,102.29 2,311,947.35 2,650,000.00 5.66 % 2,800,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 80,633.85 67,932.86 86,260.07 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีสุรา 1,269,250.81 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,058,745.10 4,910,311.67 4,882,689.73 4,570,000.00 2.41 % 4,680,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 0.00 12.25 0.00 100.00 900.00 % 1,000.00
     คาภาคหลวงแร 74,178.22 39,284.76 43,333.87 82,000.00 3.66 % 85,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 82,509.96 38,162.72 47,036.15 95,000.00 0.00 % 95,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 23,196.31 24,690.37 15,964.25 28,000.00 7.14 % 30,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

232,231.37 280,195.00 238,285.00 315,000.00 1.59 % 320,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 510.00 1,030.00 12,017.00 1,200.00 -16.67 % 1,000.00
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 20.00 100.00 900.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,891,177.36 17,386,785.31 17,955,884.90 17,291,400.00 17,663,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

13,472,386.00 7,359,755.00 15,616,892.00 19,852,670.00 2.87 % 20,421,817.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,472,386.00 7,359,755.00 15,616,892.00 19,852,670.00 20,421,817.00
รวมทุกหมวด 29,901,397.67 25,335,887.60 34,147,208.92 37,849,970.00 38,982,517.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝาย

อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 38,982,517   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 373,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการตามที่กฎหมายวาด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กําหนด

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 70,000 บาท

70,000

ภาษีปาย จํานวน 3,000 บาท

3,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 333,500 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 241,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
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คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 7,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 160,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 160,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 26,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,200 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 5,200 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,663,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 550,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

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

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

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

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,680,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
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คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 85,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 95,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

เงินที่เก็บตามกฎหมายวาด้วยอุทยานแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 320,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 20,421,817 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 20,421,817 บาท

- เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา  จํานวน 20,421,817 บาท ดังนี้
    1. เงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถายโอน     
    2. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค 
        - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2563
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 448,800 379,440 379,440 415,480 23.73 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 36,850 31,560 31,560 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 36,850 31,560 31,560 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

72,000 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,419,600 1,540,800 1,540,800 1,540,800 0 % 1,540,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,014,100 2,069,760 2,069,760 2,126,920 2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 989,490 1,269,823 945,290 805,070 148.54 % 2,000,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 21,300 89.3 % 40,320

เงินประจําตําแหนง 82,500 90,000 65,500 90,000 46.67 % 132,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,479,060 1,692,342 1,782,600 1,968,700 2.15 % 2,010,960

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 127,270 144,246 131,880 231,720 -42.09 % 134,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,678,320 3,196,411 2,925,270 3,116,790 4,318,380
รวมงบบุคลากร 4,692,420 5,266,171 4,995,030 5,243,710 6,543,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

17,750 161,700 235,700 745,000 34.23 % 1,000,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 5,200 0 0 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 34,840 60,180 12,000 5,000 300 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 52,590 221,880 252,900 755,000 1,030,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 133,819.68 117,173.31 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 219,761.75 81,400 22.85 % 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 3,800 1,500 328,650 110,000 -72.73 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

314,784 379,518 391,393.6 101,950 -41.15 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการเลือกตั้งขององคการบริหาร
สวนตําบลตําบลหนองหมากฝ้าย

0 0 24,300 190,000 -21.05 % 150,000

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

4,000 4,800 4,800 10,000 0 % 10,000

โครงการ 1 อปท.1ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่งแวด
ล้อม

0 0 43,694 0 0 % 0

โครงการกราบถวายบังคมพระบรมศพและ
ถวานความอาลัย พระบรมศพพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ 
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

25,300 0 0 0 0 % 0

โครงการเข้ารวมพิธีถวายดอกไม้จันทรภาค
ประชาชน

0 76,500 0 0 0 % 0

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่รวมกับองคการ
บริหารสวนตําบลหนองหมากฝ้าย

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดทําเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

0 17,150 32,575 0 0 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคมระดับตําบลและ
หมูบ้าน เพื่อจัดทําและทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจ้างเหมาพัฒนา/ปรับปรุงเว็ปไซต
องคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝ้าย

0 70,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจายคาธรรมเนียมรายปีโมเด็มเมน
เนม(เว็ปไซต)องคการบริหารสวนตําบล
หนองหมากฝ้าย

0 8,000 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจิตอาสา "เราทําความ ดี เพื่อชาติ 
ศาสน กษัตริย" พัฒนาในโอกาสวันสําคัญ
ของชาติไทย

0 0 0 62,100 61.03 % 100,000

โครงการจิตอาสาเราทําความดี "เพื่อชาติ 
ศาสน กษัตริย"

0 0 0 34,860 -100 % 0

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 21,528 10,000 0 % 10,000

โครงการปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลเดช

0 237,500 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างองคการบริหารสวนตําบลหนอง
หมากฝ้าย

0 0 182,275 0 0 % 0

โครงการรณรงคการใช้ถุงผ้าแทนถุง
พลาสติก

0 0 0 0 100 % 55,000

โครงการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพระราช
กรณียกิจที่สําคัญเพื่อเป็นประโยชน แก
ประชาชนและบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

0 0 36,235 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
องคการบริหารสวนตําบล ผู้นํา คณะ
กรรมการชุมชน อสม. กลุมเยาวชน และ
หนวยงานในพื้นที่ตําบลหนองหมากฝ้าย

0 398,400 415,900 490,000 -59.18 % 200,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้างองคการบริหาร
สวนตําบลหนองหมากฝ้าย

0 0 0 215,140 -7.04 % 200,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของ                
    คณะผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบล  
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
พนักงาน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง
องคการบริหารสวนตําบล

391,950 0 0 0 0 % 0

โครงการอําเภอเคลื่อนที่รวมกับองคการ
บริหารสวนตําบลหนองหมากฝ้าย

19,650 19,650 19,650 9,000 122.22 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 65,135.86 224,577.96 265,797.95 375,000 -60 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 958,439.54 1,554,769.27 1,986,560.3 1,709,450 1,115,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 239,853 154,048 176,218 219,000 -58.9 % 90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 49,965 4,780 20,285 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว 17,455 48,616 130,203 90,000 -55.56 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 247,766.5 283,751.35 318,004.5 300,000 -10 % 270,000

วัสดุคอมพิวเตอร 82,325 144,166 68,846 95,000 -26.32 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 637,364.5 635,361.35 713,556.5 714,000 480,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 199,212.46 215,892.87 254,479.75 250,000 -4 % 240,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 8,460 9,420 11,130 8,000 25 % 10,000

คาบริการโทรศัพท 13,570.23 3,552.4 2,676.61 7,000 -28.57 % 5,000

คาบริการไปรษณีย 1,689 2,013 2,442 40,000 -50 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 21,289.5 31,971.6 31,971.6 40,000 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 244,221.19 262,849.87 302,699.96 345,000 315,000
รวมงบดําเนินงาน 1,892,615.23 2,674,860.49 3,255,716.76 3,523,450 2,940,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้พลาสติก 0 0 0 51,000 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน ขนาด 59(w)x60(D)x102-
107(H)cm)

0 0 7,200 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน ขนาด 59(w)x60(D)x120-
170(H)cm)

0 4,800 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เก้าอี้สํานักงาน ขนาด 59(w)x60(D)x120-
170(H)cm) ตั้งเพิ่ม 2 ตัว

4,800 0 0 0 0 % 0

เครื่องอุปกรณรับสัญญาไรสายแบบติดตั้ง  
จํานวน 4 ตัว

34,800 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 50 ตัว 0 0 34,500 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 4,800 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ขนาด 57(w)x58
(D)x85-89(H)cm) ที่นั่งปรับระดับสูง-ต่ําได้

0 0 37,400 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ขนาด 62(w)x60
(D)x91-103(H)cm) ที่นั่งปรับระดับสูง-ต่ํา
ได้

0 0 11,700 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร (A4) 0 0 5,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีที
ยู พร้อมติดตั้ง

0 32,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
ขนาด 24,000 บีทียู

0 0 96,000 0 0 % 0

จัดซื้อชั้นวางแฟ้มเอกสาร  แบบเหล็ก 4 ชั้น 6,500 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้โชวกระจก 0 0 15,800 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 0 0 6,800 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บานเลื่อน แบบ
กระจก 

4,500 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน แบบกระจก 6,800 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อโต๊ะโค้งเส้นผาศูนยกลาง 1.50x75 
cm

0 0 4,500 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 
1.5 ม. สูง 75 ซม. 

0 0 36,000 0 0 % 0

จัดซื้อมูลี่บังแดด 13 ชองหน้าตาง 0 0 42,400 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 0 0 100 % 7,000

โต๊ะคอมพิวเตอรสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 4,000

โต๊ะทํางานระดับ 3-5 0 5,500 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานระดับ 3-6 0 6,300 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก พร้อมกระจก อิลิแกนซ 0 0 0 0 100 % 7,000

โต๊ะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด 8,500 0 0 0 0 % 0

โต๊ะเอนกประสงคขาพับ 0 0 0 150,000 -100 % 0

พัดลมติดผนัง 0 0 0 0 100 % 6,600

พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว สามขา 0 0 0 0 100 % 9,000

มูลี่บังแดด 0 0 0 18,000 0 % 18,000

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดกล้องวงจรปิด พร้อมจอภาพ 0 0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล 0 0 0 0 100 % 40,000

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ 
XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens

0 0 27,700 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงในห้องประชุม 0 0 69,960 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดแตงกิ่งไม้และตัดแตงพุมไม้
แบบไฟฟ้า 

5,900 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  9,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรสํานักงาน All In One สําหรับ
การประมวลผล

0 0 0 46,000 -100 % 0

คอมพิวเตอรสํานักงาน All In One สําหรับ
การประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0 0 23,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 0 100 % 69,000

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 0 0 100 % 30,000

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 8,000 -6.25 % 7,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 7,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึก Inkjet

0 0 7,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี 
แบบ  Network

12,000 0 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ : 17/9/2563  14:53:54 หน้า : 9/63

หน้า  30



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

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA 16,000 0 0 0 0 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 700 700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 114,100 48,600 434,060 273,700 213,100
รวมงบลงทุน 114,100 48,600 434,060 273,700 213,100

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 0 25,000 0 0 0 % 0

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล
หรือพัฒนาระบบ

0 0 25,000 50,000 -50 % 25,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 25,000 25,000 50,000 25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 25,000 25,000 50,000 25,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนจังหวัดสระแก้วตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

0 0 50,000 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมของศูนยปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอวัฒนานคร

0 0 70,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ : 17/9/2563  14:53:54 หน้า : 10/63

หน้า  31



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

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

0 0 5,000 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัด
สระแก้ว

0 0 4,500 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันคล้ายวันศวรรคตสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

0 0 4,000 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 

0 0 5,000 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทรพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยูหัว

0 0 2,000 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันปิยะมหาราช

0 0 2,000 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันสงกรานตและวันกตัญูอําเภอ
วัฒนานคร

0 0 18,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจจกรรมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมเบื้อง
บูรพาและงานกาชาติจังหวัดสระแก้ว

0 0 30,000 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "12 สิง
หามหาราชินี"

0 0 5,000 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้า
อยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู
ร

0 0 10,000 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
งานสมโภชวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

0 0 30,000 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการวัน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ

0 0 2,500 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับ
อําเภอ

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

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ของอําเภอและท้องถิ่น

0 0 15,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 253,000 15,000 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 253,000 15,000 15,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,699,135.23 8,014,631.49 8,962,806.76 9,105,860 9,737,000
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้าน เพื่อจัด
ทําแผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาสามปี และ
แผนการดําเนินงาน

32,650 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 32,650 0 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 32,650 0 0 0 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 32,650 0 0 0 0
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 104,669 0 32,490 643,320 55.71 % 1,001,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 42,600 0 % 42,600

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 312,793 366,270 335,340 421,800 1.85 % 429,600

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 60,606 64,706 55,820 56,760 -15.43 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 478,068 430,976 423,650 1,164,480 1,563,900
รวมงบบุคลากร 478,068 430,976 423,650 1,164,480 1,563,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 150,000 33.33 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 160,000 215,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,200 8,100 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 7,200 86,000 34.88 % 116,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

39,536 35,592 67,040 92,000 -34.78 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสนับสนุนจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

0 0 0 300,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 2,400 0 5,000 200 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 46,736 46,092 74,240 483,000 191,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 28,228.05 28,315 14,247 60,000 0 % 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 7,630 19,085 15,287 0 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 48,900 80,110 71,230 90,000 -44.44 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 84,758.05 127,510 100,764 150,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 131,494.05 173,602 175,004 793,000 556,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน ขนาด 59(w)x60(D)x120-
170(H)cm)

0 7,200 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กแบบทึบ 4 ลิ้นชัก 0 0 13,600 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เอกสารบานทึบ ชนิด 2 บาน 12,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน แบบกระจก 13,600 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานพนักงาน ระดับ 3-5 5,500 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 0 0 100 % 7,000

โต๊ะทํางานระดับ 3-5 0 5,500 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก พร้อมกระจก อิลิแกนซ 0 0 0 34,000 -100 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี 0 0 0 59,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 46,000 0 % 46,000

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 16,000 -100 % 0

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

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 
(30หน้า/นาที)

7,900 0 0 0 0 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 0 700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 39,000 12,700 13,600 155,700 63,000
รวมงบลงทุน 39,000 12,700 13,600 155,700 63,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 25,000 0 0 0 0 % 0

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

รวมงานบริหารงานคลัง 673,562.05 617,278 612,254 2,113,180 2,182,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,405,347.28 8,631,909.49 9,575,060.76 11,219,040 11,919,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 246,620 0 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 42,735 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 289,355 0 0 0 0
รวมงบบุคลากร 289,355 0 0 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 268,800 268,800 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 268,800 268,800 0 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)       

0 586,620 646,740 0 0 % 0

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนและกฎหมายการ
จราจร

0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 586,620 646,740 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 855,420 915,540 50,000 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 289,355 855,420 915,540 50,000 50,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 270,000 -25.93 % 200,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 270,000 200,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและอัคคีภัย  

0 0 0 10,000 -100 % 0

คาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทางไปราชการ อปภร 188,160 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดตั้งดานชุมชน เพื่อป้องกันและ
ควบคุมสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0 0 0 17,800 -100 % 0

โครงการตั้งดานชุมชน เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุภายในตําบลหนองหมากฝ้าย

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

128,200 128,200 128,200 60,700 147.12 % 150,000

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และอัคคีภัย

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษา
ดูงานฝึกภาคปฏิบัตินอกสถานที่  

0 0 0 570,000 -100 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการรณรงคและฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า

0 46,800 49,700 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 316,360 175,000 177,900 658,500 710,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 164,250 69,750 128,250 112,500 68.89 % 190,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 39,890 15,150 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุอื่น 0 0 0 130,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 164,250 109,640 143,400 272,500 240,000
รวมงบดําเนินงาน 480,610 284,640 321,300 1,201,000 1,150,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

เลื่อยโซยนต ขนาด 4 แรงม้า 0 0 0 35,000 -100 % 0

ครุภัณฑอื่น

แผงกั้นจราจรพลาสติกแบบเติมน้ํา (Plastic 
Barrier)

0 0 0 85,000 -100 % 0
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แผงกั้นจราจรสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบ
โปรง ไฟฟ้า 1 ระบบ พร้อมระบุชื่อหนวย
งาน

0 0 0 27,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 147,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 147,000 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 480,610 284,640 321,300 1,348,000 1,150,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 769,965 1,140,060 1,236,840 1,398,000 1,200,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 149,628 214,560 141.45 % 518,060

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 427,920 0 100 % 180,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 60,467 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 638,015 214,560 740,060
รวมงบบุคลากร 0 0 638,015 214,560 740,060

วันที่พิมพ : 17/9/2563  14:53:55 หน้า : 21/63

หน้า  42



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

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100,000 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 105,000 105,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,200 7,200 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 9,900 7,200 38.89 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 2,990 19,000 38,520 31,000 -35.48 % 20,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปี 
2558

70,900 0 0 0 0 % 0

รายจายตามโครงการประกวดวาดภาพ 
ระบายสี เรียงความวันแม

10,000 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,400 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 93,490 26,200 48,420 38,200 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000 0
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รวมงบดําเนินงาน 93,490 26,200 48,420 153,200 135,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 23,000 -100 % 0

เครื่องปิ้นเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 
1 เครื่อง

7,900 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 16,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,900 0 0 39,000 0
รวมงบลงทุน 7,900 0 0 39,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 101,390 26,200 686,435 406,760 875,060
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 189,600 -5.06 % 180,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 331,020 427,560 0 577,080 -0.08 % 576,600
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 45,000 58,000 0 159,120 -47.21 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 376,020 485,560 0 925,800 840,600
รวมงบบุคลากร 376,020 485,560 0 925,800 840,600

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลหนองหมากฝ้าย

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาภายในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองหมาก
ฝ้าย

0 0 2,965 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ    0 134,500 134,500 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 17,880 17,545 17,600 0 100 % 18,000

โครงการจัดหารถตู้ รับ-สง นักเรียนบ้าน
ไกล เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาสศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองหมากฝ้าย

281,400 330,400 277,200 0 0 % 0
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โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

9,930 9,070 8,600 4,900 -100 % 0

โครงการประกวดวาดภาพ ระบายสี เรียง
ความวันพอ

0 0 0 3,350 -100 % 0

โครงการประกวดวาดภาพ ระบายสี เรียง
ความวันแม

0 9,000 9,000 0 100 % 9,000

โครงการปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตเพื่อการ
เรียนการสอน

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองค การบริหารสวนตําบล
หนองหมาก ฝ้าย

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการมอบวุฒิบัณฑิตน้อย 25,000 24,875 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทย ผานการเลน (สนามเด็กเลน
สร้างปัญญา)

0 0 0 86,500 -76.88 % 20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

0 0 0 22,360 -1.92 % 21,930
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

0 0 14,640 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาเครื่องแบบนักเรียน) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
หนองหมากฝ้าย

0 0 14,100 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)  ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

0 100,230 120,201 115,600 0 % 115,600

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาเครื่องแบบนักเรียน) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
หนองหมากฝ้าย

0 0 0 15,600 -1.92 % 15,300

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาหนังสือเรียน) ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนอง
หมากฝ้าย

0 0 9,400 10,400 -1.92 % 10,200

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาอุปกรณการเรียน) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
หนองหมากฝ้าย

0 0 9,400 10,400 -1.92 % 10,200
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายสนับสนุนสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลางวัน) ของโรงเรียน
บ้านทาช้าง

544,000 560,000 538,880 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายสนับสนุนสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลางวัน) ของโรงเรียน
บ้านภักดีแผนดิน

260,000 272,000 276,640 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายสนับสนุนสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลางวัน) ของโรงเรียน
บ้านใหมศรีจําปาทอง

284,000 304,000 338,880 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายสนับสนุนสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลางวัน) ของโรงเรียนวัด
พุทธิสาร 

612,000 578,000 550,880 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายสนับสนุนสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลางวัน) ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนอง
หมากฝ้าย

260,520 279,640 299,680 318,500 4.62 % 333,200

โครงการหนูน้อยรักการอาน 5,000 3,000 29,650 450 2,566.67 % 12,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 18,771 0 38,500 -35.06 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 2,299,730 2,641,031 2,652,216 671,560 625,430
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,540 18,332 12,130 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,240 5,285 30,219 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาอาหารเสริม (นม) 684,035.32 949,232.38 748,743.36 1,042,537 -14.16 % 894,865

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุการศึกษา 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 704,815.32 972,849.38 791,092.36 1,082,537 954,865
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 3,004,545.32 3,613,880.38 3,443,308.36 1,754,097 1,610,295

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 0 0 100 % 7,000

ครุภัณฑการศึกษา

โต๊ะกิจกรรมเด็กหน้าโฟเมก้า พร้อมเก้าอี้นั่ง 
๖ ตัว

0 0 0 22,000 115.91 % 47,500

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 0 100 % 23,000

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Injet 
Printer)

4,300 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,300 0 0 22,000 77,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาถมดิน

โครงการปรับพื้นที่สร้างศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองหมากฝ้าย องคการบริหารสวน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

0 0 0 449,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเจาะบอบาดาลปรับปรุงระบบ
ประปา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมาก
ฝ้าย 1 แหง ตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

0 0 0 0 100 % 230,460

โครงการปรับปรุงระบบน้ําอุปโภค – 
บริโภค ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    
บ้านหนองหมากฝ้าย

0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 549,000 230,460
รวมงบลงทุน 4,300 0 0 571,000 307,960
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 
สพฐ ภายในเขตตําบลหนองหมากฝ้าย ทั้ง 
4 แหง

0 0 0 1,576,000 1.27 % 1,596,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 1,576,000 1,596,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 1,576,000 1,596,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,384,865.32 4,099,440.38 3,443,308.36 4,826,897 4,354,855
รวมแผนงานการศึกษา 3,486,255.32 4,125,640.38 4,129,743.36 5,233,657 5,229,915

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 120,000
ค่าใช้สอย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 0 0 100 % 130,000

โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักณ 
อัคราชกุมารี

0 0 134,400 128,700 -100 % 0

โครงการท้องถิ่นห้องน้ําสะอาดและ
ปลอดภัย

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกกอน
ทิ้ง"

0 0 5,950 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและสงเสริมวิสัยทัศนในการ
ทํางานของ อสม. ตําบลหนองหมากฝ้าย

0 536,500 669,900 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและรณรงคการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

0 117,250 118,700 119,000 17.65 % 140,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสงเสริมและรณรงคป้องกันไข้เลือด
ออก

117,250 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและรณรงคป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและทําหมันสุนัข และแมว

114,840 114,840 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 18,600 74,200 62,100 72,560 10.25 % 80,000

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
ยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักณ อัคราช
กุมารี

0 0 0 16,300 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 250,690 842,790 991,050 341,560 360,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 250,690 842,790 991,050 361,560 480,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 160,000 0 % 160,000

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 160,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 0 140,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 140,000 160,000 160,000 160,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 140,000 160,000 160,000 160,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 250,690 982,790 1,151,050 521,560 640,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 250,690 982,790 1,151,050 521,560 640,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมารถรับสงเด็กเล็ก 0 0 0 390,000 0 % 390,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของครอบครัว

0 0 0 35,000 14.29 % 40,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 133,600 -2.69 % 130,000

โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน

0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 608,600 660,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 608,600 660,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 608,600 660,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 608,600 660,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 316,910 411,700 385,980 436,260 62.33 % 708,180

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 21,300 0 % 21,300

เงินประจําตําแหนง 38,500 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 385,660 473,840 533,584 598,680 -0.5 % 595,680

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 16,610 30,000 32,887 49,380 -27.1 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 757,680 957,540 994,451 1,147,620 1,403,160
รวมงบบุคลากร 757,680 957,540 994,451 1,147,620 1,403,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 26,900 247,050 108,130 83.23 % 198,130

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 15,000 -66.67 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 26,900 247,050 143,130 223,130
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 528 0 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 163,800 -51.16 % 80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาเนทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง 49,691 23,656 41,380 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 64,000 -21.88 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 12,250 72,000 1,320 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 62,469 95,656 42,700 277,800 180,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,375 14,140 14,112 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 43,600 51,505 41,625 50,000 0 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 20,000 100 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร 50,525 62,750 78,210 35,000 42.86 % 50,000

วัสดุอื่น 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 98,500 128,395 133,947 195,000 230,000
รวมงบดําเนินงาน 160,969 250,951 423,697 615,930 633,130
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน ขนาด 59(w)x60(D)x120-
170(H)cm)

0 4,800 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ (ระบบ Inverter) แบบ
ติดผนังขนาด 18,000 บีทียู

0 0 0 98,700 -100 % 0

จัดซื้อขาตั้งไมคแบบตั้งโต๊ะ 0 0 1,800 0 0 % 0

โต๊ะทํางานระดับ 3-5 0 11,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี 0 0 46,000 0 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ํา 0 0 0 25,000 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ 0 0 0 0 100 % 95,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อไมคลอยชุด 4 ตัว 0 0 7,500 0 0 % 0

ครุภัณฑสํารวจ

จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม 0 0 25,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ : 17/9/2563  14:53:55 หน้า : 37/63

หน้า  58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

 อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 0 700 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) 

0 0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 0 100 % 22,000

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

0 7,900 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0 0 0 6,300 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 5,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One 
สําหรับงานประมวลผล

0 0 23,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับการ
ประมวลผลแบบที่ 2 

0 30,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 

0 0 7,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 53,700 111,200 165,700 117,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ

โครงการซอมแซมรั้วสํานักงาน องคการ
บริหารสวนตําบลหนองหมากฝ้าย ตําบล
หนองหมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว

0 0 39,000 0 0 % 0

โครงการตอเติมกันสาดและปรับปรุงหองน้ํา
ซอมแซมศูนยเรียนรู้ชุมชน ITC หนองหมาก
ฝ้ายหมูที่ 5 บ้านหนองหมากฝ้าย

0 0 334,000 0 0 % 0

โครงการตอเติมซอมแซมโรงอาหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 5 บ้านหนองหมากฝ้าย 
ตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว

0 0 151,000 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างป้ายประชาสัมพันธเหล็ก
หน้าองคการบริหารสวนตําบลหนองหมาก
ฝ้าย ตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว

0 0 60,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 584,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 53,700 695,200 165,700 117,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 992,100.64 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุมผู้ใช้น้ําชองกล่ําลาง 0 0 0 30,000 -50 % 15,000

อุดหนุนกลุมผู้ใช้น้ําชองพระปรง 0 0 0 50,000 -100 % 0

อุดหนุนกลุมผู้ใช้น้ําบ้านภักดีแผนดิน 0 0 0 20,000 50 % 30,000

อุดหนุนกลุมผู้ใช้น้ําพระปรง 0 0 0 0 100 % 80,000

รวมเงินอุดหนุน 0 992,100.64 0 100,000 125,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 992,100.64 0 100,000 125,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 918,649 2,254,291.64 2,113,348 2,029,250 2,278,290
งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อถังแรงดันลม ขนาด 1,000 ลิตร 
พร้อมอุปกรณติดตั้ง หมูที่ 3 บ้านใหมศรี
จําปา

0 0 0 80,000 -100 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อรถกระเช้าซอมไฟฟ้าแบบ
อเนกประสงค ขนาด 6 ล้อ

0 0 0 0 100 % 2,600,000
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทาง โคมไฟ
ถนนพลังงานแสงอาทิตย ติดตั้งทางเข้าหมู
บ้าน หมูที่ 8 บ้านภักดีแผนดิน

0 0 0 0 100 % 360,000

โครงการขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู
บ้าน หมูที่ 2 บ้านโคกสวาง

0 0 0 0 100 % 15,000

จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ติด
ตั้งทางเข้าหมูบ้านโคกสวาง หมู 2 

0 180,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ติด
ตั้งทางเข้าหมูบ้านภักดีแผนดิน หมู 8

0 180,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย 
พร้อมติดตั้งตอจากเดิม ถึง ทางเข้า
หมูบ้าน หมูที่ 2 บ้านโคกสวาง

0 0 0 270,000 -100 % 0

ตู้โหลดเซ็นเตอร 3 เฟส 4 สาย 100 แอมป์ 
12 ชองอุปกรณครบชุดพร้อมติดตั้ง

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 360,000 0 350,000 3,005,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 โครงการขยายเขตทอเมนประปาซอยทุง
โพธิ์ หมูที่ 3 บ้านใหมศรีจําปาทอง

0 0 17,300 0 0 % 0
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 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังจาก
บ้านนายสุทัศน แสงทอง ถึงนานาธรรม
สถาน หมู 4 บ้านทาช้าง

0 0 399,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนางจรูญ ดีโสภา ถึงบ้านนางจําปี 
สร้อยแม้น หมูที่ 4 บ้านทาช้าง

0 0 0 0 100 % 96,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยที่ 8 หมูที่ 8 บ้านภักดีแผนดิน

0 0 0 499,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 1 บ้านคลองคันโท

0 385,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากถนนใหญ ถึงบ้าน น.ส. ชฎาพร ปราบ
รัตน หมูที่ 1 บ้านคลองคันโท (คุ้มคลองตา
ลุง)

0 0 0 499,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านผู้ชวยสุณียถึงบ้านนางสุบิน  ฤาชัย 
หมูที่ 7 บ้านหนองไทย

0 0 0 0 100 % 170,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้านเส้นดอนตาปู่ถึงบ้านนายลิต 
พรหมทิพย หมูที่ 6 บ้านหนองหมากฝ้าย

0 0 0 203,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินเสริมลูกรัง  หมูที่ 
3 บ้านใหมศรีจําปา

0 0 0 0 100 % 200,000
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โครงการกอสร้างถนนดินเสริมลูกรังจากสระ
หนองน้ําขาว ถึง นานางแสงจันทร  พรม
ทิพย หมูที่ 7 บ้านหนองไทย

458,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินเสริมลูกรังพร้อม
วางทอระบายน้ํา หมู 2 บ้านโคกสวา

0 0 140,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินเสริมลูกรังพร้อม
วางทอระบายน้ํา หมู 2 บ้านโคกสวาง

0 484,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินเสริมลูกรังภายใน
หมูบ้านเส้นหน้าบ้านนายทองใบ สายทอง 
ถึงบ้านนางกาญจนา ถาวรยิ่ง หมูที่ 5 บ้าน
หนองหมากฝ้าย

0 0 0 229,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างยกระดับดินลูกรัง หมู 7 
บ้านหนองไทย

0 0 284,500 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย
ภายในหมูบ้าน หมู 6 บ้านหนองหมากฝ้าย

0 0 130,200 0 0 % 0

โครงการเจาะบอบาดาลปรับปรุงระบบ
ประปา องคการบริหารสวนตําบลหนอง
หมากฝ้าย 1 แหง ตําบลหนองหมากฝ้าย 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

0 0 0 0 100 % 230,460

โครงการซอมแซมถนนรอบหมูบ้าน หมู 8 
บ้านภักดีแผนดิน

0 0 497,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมู 7 บ้าน
หนองไทย

0 0 259,000 0 0 % 0
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังพื้นที่การ
เกษตร ถนนสายเรียบคลองสงน้ํา หมูที่ 8 
บ้านภักดีแผนดิน 

0 498,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังพื้นที่การ
เกษตร สวนนายประทีป สมัยกุล ถึง นานาง
สาวทองขาว สวางกุล หมูที่ 8 บ้านภักดี
แผนดิน

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการซอมแซมถนนลูกรังพื้นที่การ
เกษตร หมูที 8 บ้านภักดีแผนดิน

0 0 243,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
เส้นประปา ถึงหนองตาแวว หมูที่ 7 บ้าน
หนองไทย

0 0 0 289,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมูที่ 2 บ้านโคกสวาง

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
สายหนองตากลาง หมูที่ 5 บ้านหนองหมาก
ฝ้าย

0 0 0 433,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินเสริม
ลูกรัง จากนานายบุญจันทร แสงรุจีย ถึงนา
นางมะลิ ถาวรสาลี  หมูที่ 4 บ้านทาช้าง

0 0 0 182,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินเสริม
ลูกรังซอยบ้านนายจันทร วรวงศ หมูที่ 3 
บ้านใหมศรีจําปา

0 0 0 87,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเพื่อการ
เกษตร หมู 1 บ้านคลองคันโท

0 0 499,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง พร้อม
วางทอจากถนนลาดยาง ถึง นานายสมพงษ  
วรสุข หมูที่ 1 บ้านคลองคันโท

0 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 458,000 1,367,000 2,469,000 2,421,000 1,296,460
รวมงบลงทุน 458,000 1,727,000 2,469,000 2,771,000 4,301,460

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
สระแก้ว โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
รายทาง ซอย 1 ถึง ซอย 5 หมูที่ 1 บ้าน
คลองคันโท

0 0 0 75,000 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า แรงต่ํา ภายในหมูบ้าน จากบ้านนาง
อั่ว ถึงบ้านนางแสงอรุณ ทองชื่น หมูที่ 6 
บ้านหนองหมากฝ้าย

0 0 0 60,000 -100 % 0
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ํา จากซอย นายบุญยัง สวางศรี 
ถึงบ้านนายมงคล ถาวรสาลี หมูที่ 2 บ้าน
โคกสวาง

0 0 0 75,000 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะรายทาง จากบ้านนายอําพร 
ถาวรยิ่ง ถึงบ้านนายประสิทธิ์ จันทะกุล , 
จากบ้านนายสมัย โสพันธ ถึง บ้านนาย 
สุทัศน แสงทอง , จากบ้านนายบุญ บุญเลิศ 
ถึงบ้านนางบุญดา ถาวรยิ่ง จากบ้านนาง
เจียม ลาน้อย ถึงบ้านนายวิ สวัสดี หมูที่ 4  
บ้านทาช้าง

0 0 0 120,000 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว โครงการย้ายไฟฟ้า 
สาธารณะรายทางจากบริเวณสี่แยกป้อม
ตํารวจบ้านทาช้าง ไปติดตั้งคุ้มหนองไฮ หมู
ที่ 4 บ้านทาช้าง

0 0 0 50,000 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
ซอยทุงโพธิ์ หมูที่ 3 บ้านใหมศรีจําปาทอง

0 0 58,551.47 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 58,551.47 380,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 58,551.47 380,000 0
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รวมงานไฟฟ้าถนน 458,000 1,727,000 2,527,551.47 3,151,000 4,301,460
งานสวนสาธารณะ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างลานออกกําลังกายพร้อม
ติดตั้งอุปกรณเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง

0 0 154,000 0 0 % 0

โครงการขยายเขตทอเมนประปา หมูที่ 5 
บ้านหนองหมากฝ้าย

0 0 176,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 330,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 0 330,000 0 0

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 330,000 0 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะมูลฝอย 0 0 0 222,750 0 % 222,750
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมให้ความรู้พร้อมจัดทําขยะ
อินทรียหรือขยะเปียกหมูบ้านต้นแบบ

0 112,845 265,000 158,000 -68.35 % 50,000

สนับสนุนหมูบ้าน/ชุมชนบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 112,845 265,000 430,750 272,750
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 180,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 180,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 112,845 265,000 610,750 272,750

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 112,845 265,000 610,750 272,750
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งานบําบัดน้ําเสีย
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างบอบําบัดน้ําทิ้ง จุดที่ 2 
บ้านนางนงเยาว  ประครองกาย หมูที่ 6 
บ้านหนองหมากฝ้าย

0 0 0 0 100 % 35,000

โครงการซอมแซมฝาบอพักน้ํา หมูที่ 5 และ
หมูที่ 6

0 0 0 0 100 % 59,500

โครงการวางทอระบายน้ํา ขนาด 0.40 x 
1.00 เมตร พร้อมบอพักยาว 107 เมตร 
และบอรับน้ํา 1 แหง หมูที่ 5 บ้านหนอง
หมากฝ้าย ตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

0 0 0 0 100 % 177,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 271,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 271,500

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0 0 0 0 271,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,376,649 4,094,136.64 5,235,899.47 5,791,000 7,124,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําดอกไม้จันทร 88,280 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดนิทรรศการ 4D วิถีพอเพียง 0 22,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 88,280 22,000 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 88,280 22,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 88,280 22,000 0 0 0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การป้องกันบําบัดและฝึกอาชีพ ตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 40,000 -100 % 0
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โครงการขับเคลื่อนการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาชุมชนภายใน
หมูบ้านตําบลหนองหมากฝ้าย

108,300 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งตอสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด

49,970 49,635 49,970 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานสงเสริมวิสัยทัศนในการทํางาน
ของ อสม. กลุมสตรี แมบ้าน และพนักงาน 
องคการบริหารสวนตําบล

0 0 0 881,100 -43.25 % 500,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพแกประชาชนด้าน
การน้อมนําหลักปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียงสู
การพัฒนาชุมชน

0 0 0 42,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของครอบครัว

0 32,000 37,960 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันทของคนใน
ชาติ

0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 158,270 81,635 87,930 1,043,100 580,000
รวมงบดําเนินงาน 158,270 81,635 87,930 1,043,100 580,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 50,000 100,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนจังหวัดสระแก้วตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ 
ศอ.ปส.จ.สระแก้ว

0 0 0 50,000 -100 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมของศูนยปฏิบัติป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดอําเภอวัฒนานคร

0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 50,000 100,000 0 100,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 100,000 0 100,000 50,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 208,270 181,635 87,930 1,143,100 630,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 296,550 203,635 87,930 1,143,100 630,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการทําบุญตักบาตรองคการบริหาร
สวนตําบล

0 14,900 0 0 0 % 0

โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 14,900 0 60,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 14,900 0 60,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 93,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 93,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 93,000 0 0 0
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

0 107,900 0 60,000 0

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลคัพ 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการแขงขันกีฬาวอลเลหบอลคัพ 0 0 48,050 50,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาหมากฝ้ายคัพกีฬาต้าน
ยาเสพติดเยาวชนตําบลหนองหมากฝ้าย

125,630 150,000 150,000 150,000 0 % 150,000

โครงการแขงขันฟุตบอลเยาวชน 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมจัดงานสมโภชและ
ประเพณีถวายเทียนพรรษา

33,400 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมประเพณีวันลอย
กระทง    

63,770 0 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีรดน้ํา-ขอพรผู้สูง
อายุ ในวันสงกรานต 

249,520 0 0 0 0 % 0

โครงการหมากฝ้ายฮักกัน 278,423 296,920 299,905 292,000 2.74 % 300,000
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จัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น และการจัดการแขงขันกีฬา
ระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในงาน
วันท้องถิ่นไทย

0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 750,743 446,920 497,955 592,000 650,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 77,795.08 79,959 79,686 80,000 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 77,795.08 79,959 79,686 80,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 828,538.08 526,879 577,641 672,000 730,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 30,500 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,500 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 30,500 0 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 859,038.08 526,879 577,641 672,000 730,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกราบถวายบังคมพระบรมศพและ
ถวานความอาลัย พระบรมศพพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ 
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

25,500 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้า
อยูหัว

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการทําบุญตักบาตรองคการบริหาร
สวนตําบล

0 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการฝึกอบรมเข้าคายคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชนตําบลหนองหมาก
ฝ้าย

0 0 0 10,000 400 % 50,000
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาและประเพณีถวายเทียน
พรรษา

0 0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมจัดงานสมโภชและ
ประเพณีถวายเทียนพรรษา

0 44,665 39,025 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมประเพณีวันลอย
กระทง

0 66,250 66,525 65,000 -23.08 % 50,000

โครงการสืบสานประเพณีรดน้ํา-ขอพรผู้สูง
อายุเนื่องในวันสงกรานต

0 249,330 257,550 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 25,500 360,245 363,100 130,000 375,000
รวมงบดําเนินงาน 25,500 360,245 363,100 130,000 375,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนจังหวัดสระแก้วตามโครงการจัด
กิจกรรมประเพณีสืบสานวัฒนาธรรมเบี้อง
บูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว

0 0 0 30,000 0 % 30,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมงานวันสงกรานต และวันกตัญู
อําเภอวัฒนานคร

0 0 0 18,000 0 % 18,000
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อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัด
สระแก้ว

0 0 0 4,500 0 % 4,500

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันคล้าย วันสวรรคตสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

0 0 0 4,000 0 % 4,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0 0 0 5,000 0 % 5,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันที่ระลึก มหาเจษฎาบดินทรพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยูหัว

0 0 0 2,000 0 % 2,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันปิยมหาราช

0 0 0 2,000 0 % 2,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
งานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และเป็นวันพอแหงชาติ

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

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

0 0 0 5,000 0 % 5,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

0 0 0 25,000 0 % 25,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง และวันแมแหงชาติ

0 0 0 5,000 0 % 5,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
งานสมโภชวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

0 0 0 30,000 0 % 30,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการพิธี
ถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล

0 0 0 2,000 0 % 2,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการวัน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ

0 0 0 2,500 0 % 2,500

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 140,000 140,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 140,000 140,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 25,500 360,245 363,100 270,000 515,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 884,538.08 995,024 940,741 1,002,000 1,245,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงสูการพัฒนาชุมชน

0 89,975 50,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพแกประชาชนด้าน
การน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
การพัฒนาชุมชน

0 0 0 0 100 % 90,000

โครงการอบรมด้านการเกษตร น้อมนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชน

0 29,920 42,600 90,000 -55.56 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 119,895 92,600 90,000 130,000
รวมงบดําเนินงาน 0 119,895 92,600 90,000 130,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 100,000 100,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนกลุมผู้ใช้น้ําอางเก็บน้ําชองกล่ําลาง 0 0 30,000 0 0 % 0

อุดหนุนกลุมผู้ใช้น้ําอางเก็บน้ําบ้านคลอง
เกลือ 

0 0 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนกลุมผู้ใช้น้ําอางเก็บน้ําพระปรง   0 0 50,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 100,000 100,000 100,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 100,000 100,000 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 100,000 219,895 192,600 90,000 130,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ 1 อปท 1 ถนน ใสใจสิ่งแวดล้อม 0 0 0 42,000 -100 % 0

โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวา 0 0 0 50,000 -90 % 5,000

โครงการจัดทําธนาคารน้ําใต้ดิน 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการหมากฝ้ายรวมใจภักษ รักษพื้นที่สี
เขียว

0 89,050 29,440 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ)

0 0 0 30,000 -83.33 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 89,050 29,440 172,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 89,050 29,440 172,000 20,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 0 89,050 29,440 172,000 20,000
รวมแผนงานการเกษตร 100,000 308,945 222,040 262,000 150,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 147,259 159,909 163,638 179,965 -10.14 % 161,712

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 6,842.26 7,570 8.1 % 8,183

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 0 0 100 % 50,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,808,500 5,308,000 5,801,900 6,429,600 -0.21 % 6,416,400

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,624,000 2,199,200 2,275,200 3,254,400 -6.93 % 3,028,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 11,000 12,000 18,000 18,000 0 % 18,000

วันที่พิมพ : 17/9/2563  14:53:56 หน้า : 62/63

หน้า  83



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

สํารองจาย 338,560 114,370 375,608 450,000 -55.56 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน 100,000 150,000 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน      0 0 0 50,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 100,000 100,000 15 % 115,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

165,816 171,655 175,410 181,478 2.28 % 185,607

รวมงบกลาง 6,195,135 8,115,134 8,916,598.26 10,671,013 10,183,702
รวมงบกลาง 6,195,135 8,115,134 8,916,598.26 10,671,013 10,183,702
รวมงบกลาง 6,195,135 8,115,134 8,916,598.26 10,671,013 10,183,702

รวมแผนงานงบกลาง 6,195,135 8,115,134 8,916,598.26 10,671,013 10,183,702
รวมทุกแผนงาน 20,765,129.68 28,597,274.51 31,495,902.85 37,849,970 38,982,517
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหมำกฝ้ำย 
อ ำเภอ วฒันำนคร   จงัหวดัสระแกว้ 

        
                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 38,982,517 บาท จ่ายจากรายได้จดัเกบ็เอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 9,737,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 6,543,900 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท 

   
เงินเดือนนำยก/รองนำยก จ ำนวน 514,080 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) ดงัน้ี 
     1. นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อตัรำ  
อตัรำเดือนละ 20,400  บำท โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไวไ้ม่เกิน   
12  เดือน เป็นเงิน  244,800 บำท 
     2. รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
จ ำนวน 2 อตัรำ อตัรำเดือนละ 11,220 บำท โดยค ำนวณ 
ตั้งจ่ำยไวไ้ม่เกิน 12  เดือน เป็นเงิน 269,280 บำท 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงิน
ค่ำตอบแทนนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล  ประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รอง
ประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล และเลขำนุกำรสภำองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2554  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2557   

      

   
เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,120 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง ดงัน้ี 
     1. นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน  1 อตัรำ  
เดือนละ 1,750 บำท โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไวไ้ม่เกิน 12 เดือน  
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เป็นเงิน 21,000 บำท 
     2. รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
จ ำนวน 2 อตัรำ เดือนละ 880 บำท โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว ้
ไม่เกิน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บำท 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงิน
ค่ำตอบแทน นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลรอง
ประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล และเลขำนุกำรสภำองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2554  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2557   

   
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,120 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษ ดงัน้ี  
     1. นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน  1 อตัรำ  
อตัรำเดือนละ 1,750  บำท โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไวไ้ม่เกิน   
12  เดือน เป็นเงิน 21,000 บำท 
     2. รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำนวน 2 อตัรำ 
อตัรำเดือนละ 880 บำท โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไวไ้ม่เกิน  12 
เดือน เป็นเงิน 21,120 บำท 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงิน
ค่ำตอบแทนนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล  ประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รอง
ประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล และเลขำนุกำรสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
พ.ศ. 2554  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2557       

      

   
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล 

จ ำนวน 86,400 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองคก์ำร 
บริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อตัรำ อตัรำเดือนละ 
7,200 บำท โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไวไ้ม่เกิน 12  เดือน  
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เป็นเงิน 86,400 บำท 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงิน
ค่ำตอบแทนนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รอง
ประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล และเลขำนุกำรสภำองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2554  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2557   

   
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ ำนวน 1,540,800 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ดงัน้ี 
    1. ประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
จ ำนวน 1 อตัรำ อตัรำเดือนละ 11,220  บำท โดยค ำนวณตั้งจ่ำย
ไวไ้ม่เกิน 12  เดือน เป็นเงิน  134,640  บำท   
    2. รองประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล   
จ ำนวน 1 อตัรำ อตัรำเดือนละ  9,180  บำท โดยค ำนวณตั้งจ่ำย
ไวไ้ม่เกิน  12  เดือน เป็นเงิน 110,160  บำท   
    3. เลขำนุกำรสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
จ ำนวน 1 อตัรำ อตัรำเดือนละ 7,200 บำท โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
ไม่เกิน 12 เดือน  เป็นเงิน  86,400  บำท   
    4. สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
จ ำนวน 14 อตัรำ อตัรำเดือนละ 7,200 บำท โดยค ำนวณตั้งจ่ำย
ไวไ้ม่เกิน 12 เดือน เป็นเงิน  1,209,600  บำท   
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงิน
ค่ำตอบแทนนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รอง
ประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล และเลขำนุกำรสภำองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2554  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2557   
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,318,380 บาท 

   
เงินเดือนพนกังำน จ ำนวน 2,000,900 บำท 

      

  -เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแ้ก่พนกังำน
ส่วนต ำบลในสงักดัส ำนกังำนปลดั 
จ ำนวน 8 อตัรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไวไ้ม่เกิน  12  เดือน ดงัน้ี 
     1. ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
จ ำนวน 1 อตัรำ     
     2. รองปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล (ว่ำง)  
จ ำนวน 1 อตัรำ  
     3. หวัหนำ้ส ำนกัปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล (ว่ำง)  
จ ำนวน 1 อตัรำ  
     4. นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
จ ำนวน 1 อตัรำ  
     5. นกัทรัพยำกรบุคคล (ว่ำง)   
จ ำนวน 1 อตัรำ   
     6. นกัพฒันำชุมชน (ว่ำง)   
จ ำนวน 1 อตัรำ  
     7. เจำ้พนกังำนธุรกำร   
จ ำนวน 1 อตัรำ  
    8. เจำ้พนกังำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั (ว่ำง)   
จ ำนวน 1 อตัรำ  
- เป็นไปตำมระเบียบ  กฎหมำย และหนงัส่ือสัง่กำร  ดงัน้ี   
    1. พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 
    2. หนงัสือส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/
ว 138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2558  
    (ส ำนกังำนปลดั) 

      

        

 
      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนกังำน จ ำนวน 40,320 บำท 

        -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชัว่ครำวใหแ้ก่       
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พนกังำนส่วนต ำบลในสงักดัส ำนกัปลดัท่ีมีสิทธิไดรั้บ  
จ ำนวน 2 อตัรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไวไ้ม่เกิน  12  เดือน    
ดงัน้ี 
     1. เจำ้พนกังำนธุรกำร จ ำนวน 1 อตัรำ 
     2. เจำ้พนกังำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั (ว่ำง)   
จ ำนวน 1 อตัรำ   
-เป็นไปตำมระเบียบ  กฎหมำย และหนงัส่ือสัง่กำร  ดงัน้ี   
    1. พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 
    2. หนงัสือส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/
ว 138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2558  
    (ส ำนกังำนปลดั) 

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 132,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งใหแ้ก่พนกังำนส่วนต ำบล 
ในสงักดัส ำนกัปลดั ท่ีมีสิทธิไดรั้บ จ ำนวน 3 อตัรำ  
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไวไ้ม่เกิน  12  เดือน ดงัน้ี 
    1. ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
จ ำนวน 1 อตัรำ    
    2. รองปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
จ ำนวน 1 อตัรำ 
  3. หวัหนำ้ส ำนกัปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล (ว่ำง)  
จ ำนวน 1 อตัรำ    
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย และหนงัส่ือสัง่กำร  ดงัน้ี   
    1. พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 
    2. หนงัสือส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/
ว 138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2558  
    (ส ำนกังำนปลดั) 

      

   
ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 2,010,960 บำท 

        - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งและเงินปรับปรุง       
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ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งในสงักดัส ำนกังำนปลดั  
จ ำนวน 13 อตัรำ  
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไวไ้ม่เกิน  12  เดือน ดงัน้ี 
    1. ผูช่้วยนกัวิเครำะห์นโยบำยและแผน   
จ ำนวน 1 อตัรำ   
    2. ผูช่้วยนกัทรัพยำกรบุคคล   
จ ำนวน 1 อตัรำ    
    3. ผูช่้วยนกัพฒันำชุมชน   
จ ำนวน 1 อตัรำ    
    4. ผูช่้วยเจำ้พนกังำนธุรกำร  
จ ำนวน 1 อตัรำ    
    5. ผูช่้วยเจำ้พนกังำนธุรกำร (ว่ำง)   
จ ำนวน 1 อตัรำ   
    6. ผูช่้วยเจำ้พนกังำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั   
จ ำนวน 1 อตัรำ   
    7. พนกังำนขบัเคร่ืองจกัรกลขนำดเบำ  
จ ำนวน 1 อตัรำ    
    8. พนกังำนขบัรถยนต ์(รถขยะ)   
จ ำนวน 1 อตัรำ   
    9. พนกังำนขบัรถยนต ์  
จ ำนวน 1 อตัรำ        
  10. คนงำนทัว่ไป   
จ ำนวน 1 อตัรำ    
  11. นกักำรภำรโรง   
จ ำนวน 1 อตัรำ     
  12. คนงำนประจ ำรถขยะ   
จ ำนวน 1 อตัรำ  
  13. คนงำนประจ ำรถขยะ   
จ ำนวน 1 อตัรำ    

      

  - เป็นไปตำมระเบียบ  กฎหมำย และหนงัส่ือสัง่กำร  ดงัน้ี   
    1. พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 
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    2. หนงัสือส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/
ว 138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2558  
    (ส ำนกังำนปลดั) 

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 134,200 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำครองชีพชัว่ครำวพนกังำนจำ้ง  
ท่ีมีสิทธิไดรั้บ จ ำนวน 10 อตัรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำย 
ไวไ้ม่เกิน 12 เดือน ดงัน้ี 
    1. ผูช่้วยเจำ้พนกังำนธุรกำร จ ำนวน 1 อตัรำ    
    2. ผูช่้วยเจำ้พนกังำนธุรกำร (ว่ำง)  จ ำนวน 1 อตัรำ   
    3. ผูช่้วยเจำ้พนกังำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั  
จ ำนวน 1 อตัรำ  
    4. พนกังำนขบัรถยนต ์ จ ำนวน 1 อตัรำ  เป็นเงิน        
    5. พนกังำนขบัรถยนต ์(รถขยะ)  จ ำนวน1 อตัรำ     
    6. พนกังำนขบัเคร่ืองจกัรกลขนำดเบำจ ำนวน 1 อตัรำ   
    7. คนงำน  จ ำนวน 1 อตัรำ     
    8. ภำรโรง  จ ำนวน 1 อตัรำ  
    9. คนงำนประจ ำรถขยะ  จ ำนวน 1 อตัรำ     
    10. คนงำนประจ ำรถขยะ  จ ำนวน 1 อตัรำ     
- เป็นไปตำมระเบียบ  กฎหมำย และหนงัส่ือสัง่กำร  ดงัน้ี   
    1. พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 
    2. หนงัสือส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/
ว 138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2558  
    (ส ำนกังำนปลดั) 

      

        

 
      

  
งบด าเนนิงาน รวม 2,940,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 1,030,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

จ ำนวน 1,000,000 บำท 

      
  1) ค่ำตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวลัประจ ำปี) 

   - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
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พิเศษ (เงินรำงวลัประจ ำปี) ส ำหรับพนกังำนส่วน
ทอ้งถ่ิน  จ ำนวน 600,000 บำท 
   - เป็นไปตำมระเบียบ  กฎหมำย และหนงัส่ือสัง่
กำร  ดงัน้ี ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงิน
รำงวลัประจ ำปีแก่พนกังำนส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรำยจ่ำยอ่ืนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
 
2) ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง 
    - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร
ผูรั้บผดิชอบกำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบริหำรงำนพสัดุ
ภำครัฐ อำทิเช่น บุคคลหรือคณะกรรมกำรซ้ือหรือจำ้ง บุคคล
หรือคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจำ้งท่ีปรึกษำ บุคคลหรือ
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจำ้งออกแบบหรือควบคุม
ก่อสร้ำง  ตำมหลกัเกณฑก์ำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน
ฯ จ ำนวน 100,000 บำท 
    - เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงกำรคลงั ท่ี กค 0402.5/
ว 85 ลงวนัท่ี 6 กนัยำยน 2561 และรวมถึงระเบียบและหนงัสือ
สัง่กำรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
3) ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
    - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประจ ำ
ศูนยป์ระสำนงำนกำรเลือกตั้ง และ ประจ ำหน่วยเลือกตั้งท่ี
เลือกตั้ง ตำมท่ีระเบียบก ำหนด จ ำนวน 300,000 บำท 
    - เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ว่ำดว้ยกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน 
    (ส ำนกังำนปลดั) 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำใหก้บั
พนกังำนส่วนต ำบล และพนกังำนจำ้ง ท่ีไดรั้บค ำสัง่ใหป้ฏิบติั
หนำ้ท่ีนอกเวลำรำชกำรปกติ หรือวนัหยดุรำชกำร        
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- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเบิก
จ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  
    (ส ำนกังำนปลดั) 

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตรใหแ้ก่
ผูบ้ริหำร พนกังำนส่วนต ำบลและ ลูกจำ้งประจ ำซ่ึงมีสิทธิ เบิก
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได ้
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยสวสัดิกำร
เก่ียวกบักำรศกึษำของบุตรพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 
    (ส ำนกังำนปลดั) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,115,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร แยกเป็น      
    - ค่ำเยบ็หนงัสือ ส ำเนำเอกสำร เขำ้ปกหนงัสือ และขอ้บญัญติั
ต่ำงๆ      
    - ค่ำธรรมเนียม และค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม
บุคลำกรทอ้งถ่ินเก่ียวกบักำรปฏิบติังำนขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อพฒันำพนกังำนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ตำมควำมเหมำะสมและค ำนึงถึงสถำนะทำงกำร
คลงั เช่น กำรพฒันำบุคลำกรใหม้ีควำมรู้ เพื่อใหพ้ร้อมส ำหรับ
กำรปฏิบติังำน กฎหมำย ระเบียบ ฯลฯ เป็นตน้      
    - ค่ำจำ้งเหมำบริกำรต่ำงๆค่ำจำ้งเหมำบริกำรใหผู้รั้บจำ้งท ำ
กำรอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดซ่ึงมิใช่เป็นกำรประกอบ ดดัแปลง ต่อเติม
ครุภณัฑห์รือส่ิงก่อสร้ำงอยำ่งใด และอยูใ่นควำมรับผดิชอบ
ของผูรั้บจำง เช่น ค่ำจำ้งเหมำสูบน ้ ำ ค่ำจำ้งแบกหำมสมัภำระ ค่ำ
ออกของ(ฯลฯ)    
    - ค่ำแรงงำน      
    - ค่ำลำ้ง - อดั - ขยำย      
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    - ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำง
วิทยกุระจำยเสียง โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรือส่ิงพิมพต่์ำงๆ      
    - ค่ำเบ้ียประกนัภยั  
    - ค่ำแรงงำน      
    - อ่ืนๆ      
    - ฯลฯ 
     (ส ำนกังำนปลดั) 

   
รำยจ่ำยเก่ียวกบักำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็น 
     1. ค่ำรับรอง (รำยจ่ำยในกำรรับรองหรือเล้ียงรับรอง ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)  
     โดยแยกเป็น 
      1) ค่ำรับรองในกำรตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล ใหต้ั้ง
งบประมำณไดไ้ม่เกินปีละ  1 %  ของรำยไดจ้ริง 
ของปีงบประมำณท่ีล่วงมำโดยไม่รวมรำยไดจ้ำกเงินอุดหนุน
เฉพำะกิจ  เงินกู ้ เงินจ่ำยขำดเงินสะสมและ 
เงินท่ีมีผูอุ้ทิศให้  ใหเ้บิกจ่ำยไดใ้นภำยในวงเงินงบประมำณท่ี
ประมำณกำรไวต้ำมอตัรำท่ีก  ำหนดและตำมค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน
จริง  โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและประหยดัและใหใ้ชห้ลกัฐำน
กำรจ่ำยเงินตำมรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริง  มำประกอบกำร
เบิกจ่ำยเงินโดยมีเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินงำนเป็น
ผูรั้บรองกำรจ่ำย   
     2) ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำทอ้งถ่ินหรือ
คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร  ท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
ตำมกฎหมำยหรือตำมระเบียบหรือหนงัสือสัง่กำรของ
กระทรวงมหำดไทยหรือกำรประชุมระหว่ำงองคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัรัฐวิสำหกิจ
หรือเอกชน  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน   
โดยยอดเงินท่ีตั้งจ่ำยไม่รวมอยูใ่นค่ำรับรอง  ใหเ้บิกจ่ำยไดเ้ท่ำท่ี
จ่ำยจริงและใหแ้นบบญัชีลำยมือช่ือจ ำนวนบุคคลและรำยงำน
กำรประชุม  เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย  โดยมี
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เจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินงำนเป็นผูรั้บรองกำรจ่ำย 
     2. พิธีเปิดอำคำรต่ำงๆ  
     3. ค่ำใชจ่้ำยในพิธีทำงศำสนำ/รัฐพิธี เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยใน
พิธีทำงศำสนำต่ำงๆ / เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัเตรียมกำร
ตอ้นรับเสด็จฯ ในโอกำสต่ำงๆ เช่น ค่ำจดัเตรียม
สถำนท่ี ค่ำอำหำรเสวย ค่ำรับรองคณะ ค่ำวสัดุอุปกรณ์ในกำร
ตกแต่งสถำนท่ี ฯลฯ   
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท  0808.4/ว 2381   
ลงวนัท่ี  28  กรกฎำคม  2548 
    2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใชจ่้ำยใน
กำรบริหำรงำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2562   
    (ส ำนกังำนปลดั) 

        

 
      

   
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก
รำชอำณำจกัร 

จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและ
นอกรำชอำณำจกัร เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ 
ค่ำเช่ำท่ีพกั ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผำ่นทำงด่วน
พิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใชส้นำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆท่ี
จ  ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของคณะผูบ้ริหำร สมำชิกสภำ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พนกังำนส่วนต ำบลลูกจำ้ง และ
พนกังำนจำ้งองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ท่ีเดินทำงไป
ประชุม อบรม สมัมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร   
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยใน
กำรเดินทำงไปรำชกำรของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 และ
แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559  
    (ส ำนกังำนปลดั) 
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ค่ำใชจ่้ำยในกำรเลือกตั้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลหนอง
หมำกฝ้ำย 

จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งขององคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลต ำบลหนองหมำกฝ้ำย โดยมีค่ำใชจ่้ำย
ประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำยประจ ำศูนยป์ระสำนงำนกำร
เลือกตั้ง ค่ำใชจ่้ำยประจ ำหน่วยเลือกตั้งท่ีเลือกตั้ง และค่ำวสัดุ
อุปกรณ์และเวชภณัฑส์ ำหรับป้องกนักำรระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 ท่ีจะตอ้งด ำเนินกำร
ตำม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
- เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0818.2/ว 4287 ลง
วนัท่ี 22 กรกฎำคม  2563 
    2. ระเบียบคณะกรรมกำรเลือกตั้ง ว่ำดว้ยกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 127 ล ำดบัท่ี 297            
    (ส ำนกังำนปลดั) 

      

    
ค่ำพวงมำลยั  ช่อดอกไม ้ กระเชำ้ดอกไมแ้ละพวงมำลำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำพวงมำลยั ช่อดอกไม ้กระเชำ้ดอกไมแ้ละพวง
มำลำส ำหรับมอบใหบุ้คคลต่ำง ๆ หรือวำง ณ อนุสำวรีย ์หรือ
ศพผูม้ีเกียรติ  
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1.  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเบิก
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรงำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2562  
     (ส ำนกังำนปลดั) 

      

    
โครงกำรจงัหวดัเคล่ือนท่ีร่วมกบัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
หมำกฝ้ำย 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจงัหวดัเคล่ือนท่ี
ร่วมกบัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหมำกฝ้ำย โดยมี
ค่ำใชจ่้ำยประกอบดว้ย ค่ำป้ำยประกำศ ค่ำวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือ
ประชำสมัพนัธ ์ เช่น แผน่พบั โปสเตอร์ ปฏิทิน ซีดี หรือ
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ส่ิงพิมพต่์ำงๆ เป็นตน้ รวมถึงค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นส ำหรับกำร
จดัท ำโครงกำร   
- เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี  
    1.  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเบิก
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรงำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)  
หนำ้ท่ี 127 ล ำดบัท่ี 295            
    (ส ำนกังำนปลดั) 

    
โครงกำรจดัเวทีประชำคมระดบัต ำบลและหมู่บำ้น เพื่อจดัท ำและ
ทบทวนแผนพฒันำทอ้งถ่ิน 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำร จดัเวทีประชำคม
ระดบัต ำบลและหมู่บำ้น เพือ่จดัท ำและทบทวนแผนพฒันำ
ทอ้งถ่ิน โดยมีค่ำใชจ่้ำยประกอบดว้ย ค่ำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำจดัท ำเอกสำรเพื่อน ำ
ขอ้มูลมำจดัท ำเป็นแผนพฒันำทอ้งถ่ิน ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็น
ส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร 
- เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
   1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรจดัท ำแผนพฒันำ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม 
   2. หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/
ว 2931 ลงวนัท่ี 15 พฤษภำคม  2562 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 129 ล ำดบัท่ี  301 
    (ส ำนกังำนปลดั) 

      

    
โครงกำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมรำยปีโมเด็มเมนเนม(เวป็ไซต)์องคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองหมำกฝ้ำย 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมรำยปีโมเด็มเมนเนม (เวป็
ไซต)์ องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหมำกฝ้ำย  
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565)  
หนำ้ท่ี 126 ล ำดบัท่ี 291 
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โครงกำรจิตอำสำ "เรำท ำควำม ดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษตัริย"์ พฒันำใน
โอกำสวนัส ำคญัของชำติไทย 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจิตอำสำ "เรำท ำ
ควำม ดี เพือ่ชำติ ศำสน์ กษตัริย"์ พฒันำในโอกำสวนัส ำคญัของ
ชำติไทย โดยมีค่ำใชจ่้ำยประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรใช้
และกำรตกแต่งสถำนท่ี ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวสัดุอุปกรณ์ท่ี
จ  ำเป็นในกำรจดังำน ค่ำใชจ่้ำยในกำรประกวดหรือแข่งขนั
ค่ำจำ้งเหมำจดันิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และค่ำใชจ่้ำย
ในกำรโฆษณำประชำสมัพนัธง์ำนค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำย
ประชำสมัพนัธ ์ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำใชจ่้ำย
อ่ืนท่ีจ  ำเป็นและเก่ียวขอ้งในกำรจดังำนส ำหรับกำรจดัท ำ
โครงกำร   
- เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
   1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยค่ำใชจ่้ำยใน
กำรจดังำน กำรจดัแข่งขนักีฬำและ กำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำร
แข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 -
 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 
หนำ้ท่ี 11 ล ำดบัท่ี 15           
    (ส ำนกังำนปลดั) 

      

    
โครงกำรปกป้องสถำบนัส ำคญัของชำติ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรปกป้องสถำบนั
ส ำคญัของชำติ โดยมีค่ำใชจ่้ำยประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบั
กำรใชแ้ละกำรตกแต่งสถำนท่ี ค่ำใชจ่้ำยในพิธีเปิดและปิด  ค่ำ
วสัดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่ำประกำศนียบตัร ค่ำถ่ำย
เอกสำร  ค่ำพิมพเ์อกสำรและส่ิงพิมพ ์ ค่ำหนงัสือ ค่ำใชจ่้ำยใน
กำรติดต่อส่ือสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำกระเป๋ำหรือส่ิงท่ีใช้
บรรจุเอกสำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำป้ำย
ประชำสมัพนัธ ์ ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำ
โครงกำร   
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 - เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี  
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ี
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557     
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 107 ล ำดบัท่ี 232           
    (ส ำนกังำนปลดั) 

    
โครงกำรรณรงคก์ำรใชถุ้งผำ้แทนถุงพลำสติก จ ำนวน 55,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงคก์ำรใชถุ้ง
ผำ้แทนถุงพลำสติก โดยมีค่ำใชจ่้ำยประกอบดว้ย ค่ำถุงผำ้
ขนำด 16x14x4 น้ิว และค่ำสกีลโล จ ำนวน 1,000 ใบ ค่ำใชจ่้ำย
อ่ืนท่ีจ  ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร   
 - เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี  
    1. หนงัสือจงัหวดัสระแกว้ ด่วนท่ีสุด ท่ี สก 0023.3/
ว 0515 ลงวนัท่ี 29 มกรำคม  2563     
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 หนำ้ท่ี 10 ล ำดบัท่ี 14           
    (ส ำนกังำนปลดั) 

      

    

โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนของคณะผูบ้ริหำร สมำชิกสภำ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พนกังำน ลูกจำ้ง พนกังำนจำ้งองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล ผูน้  ำ คณะกรรมกำรชุมชน อสม. กลุ่มเยำวชน และ
หน่วยงำนในพ้ืนท่ีต ำบลหนองหมำกฝ้ำย 

จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมและศกึษำดู
งำนของคณะผูบ้ริหำร สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล พนกังำน ลูกจำ้ง พนกังำนจำ้งองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล ผูน้  ำ คณะกรรมกำรชุมชน อสม. กลุ่มเยำวชน และ
หน่วยงำนในพ้ืนท่ีต ำบลหนองหมำกฝ้ำย โดยมีค่ำใชจ่้ำย
ประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรใชแ้ละกำรตกแต่งสถำนท่ี
ฝึกอบรม  ค่ำใชจ่้ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม ค่ำวสัดุ
เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่ำประกำศนียบตัร  ค่ำถ่ำย
เอกสำร ค่ำพิมพเ์อกสำรและส่ิงพิมพ ์ ค่ำหนงัสือส ำหรับผูเ้ขำ้

      

หน้า  99



รับกำรฝึกอบรม ค่ำใชจ่้ำยในกำรติดต่อส่ือสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์
ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม  ค่ำกระเป๋ำหรือส่ิงท่ีใชบ้รรจุเอกสำร
ส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม  ค่ำของสมนำคุณในกำรดู
งำน  ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม  ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร  ค่ำอำหำร ค่ำท่ีพกั ค่ำยำนพำหนะ  ค่ำป้ำย
โครงกำร ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นในกำรฝึกอบรมส ำหรับกำร
จดัท ำโครงกำร   
- เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี    
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2557   
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 128 ล ำดบัท่ี 298        
    (ส ำนกังำนปลดั) 

    

โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนพฒันำศกัยภำพกำรปฏิบติังำน 
ผูบ้ริหำร พนกังำนส่วนต ำบล และพนกังำนจำ้งองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองหมำกฝ้ำย 

จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมและ 
ศึกษำดูงำนพฒันำศกัยภำพกำรปฏิบติังำน ผูบ้ริหำร พนกังำน 
ส่วนต ำบล และพนกังำนจำ้งองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
หนองหมำกฝ้ำย โดยมีค่ำใชจ่้ำยประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบั
กำรใชแ้ละกำรตกแต่งสถำนท่ีอบรม ค่ำใชจ่้ำยในพิธีเปิดและ
ปิดกำรอบรม ค่ำวสัดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่ำ
ประกำศนียบตัร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพเ์อกสำรและส่ิงพิมพ ์ค่ำ
หนงัสือส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรอบรม ค่ำใชจ่้ำยในกำร
ติดต่อส่ือสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆในกำรอบรม ค่ำกระเป๋ำหรือ
ส่ิงท่ีใชบ้รรจุเอกสำรส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรอบรม ค่ำของ
สมนำคุณในกำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำ
สมนำคุณ วิทยำกรค่ำอำหำร ค่ำท่ีพกั ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำย
โครงกำร  ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นในกำรอบรมส ำหรับกำรจดัท ำ
โครงกำร  
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี  
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    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ี
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 128 ล ำดบัท่ี 299         
    (ส ำนกังำนปลดั) 

    
โครงกำรอ ำเภอเคล่ือนท่ีร่วมกบัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
หมำกฝ้ำย 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอ ำเภอเคล่ือนท่ี
ร่วมกบัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหมำกฝ้ำย โดยมี
ค่ำใชจ่้ำยประกอบดว้ย ค่ำป้ำยประกำศ ค่ำวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือ
ประชำสมัพนัธ ์เช่น แผน่พบั โปสเตอร์ ปฏิทิน ซีดี หรือ
ส่ิงพิมพต่์ำงๆ เป็นตน้ รวมถึงค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นส ำหรับกำร
จดัท ำโครงกำร   
- เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี  
   1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยค่ำใชจ่้ำยใน
กำรจดังำน กำรจดัแข่งขนักีฬำและ กำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำร
แข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 127 ล ำดบัท่ี 296     
    (ส ำนกังำนปลดั) 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพยสิ์นใหม้ีสภำพ
เหมือนเดิม 
     - ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภณัฑ ์เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซม ครุภณัฑป์ระเภท
ต่ำงๆ เช่น ตู ้โต๊ะ เกำ้อ้ี คอมพิวเตอร์ พิมพดี์ด เคร่ืองถ่ำย
เอกสำร เคร่ืองปรับอำกำศ ไฟฟ้ำสำธำรณะตำมรำยทำง ฯลฯ     
     - ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง เพื่อจ่ำย
เป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมดินหรือลูกรัง ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลำดยำง ยำงมะตอย แอสฟัสติกแบบ
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ส ำเร็จรูป ท่อระบำยน ้ ำ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำ และ
ส่ิงก่อสร้ำงขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ท่ีช  ำรุดเสียหำย หรือ
จ ำเป็นตอ้งบ ำรุงรักษำเพื่อมิใหเ้กิดควำมเสียหำยหรือทรุดโทรม
กว่ำเดิม เช่น อำคำรส ำนกังำน หอ้งท ำงำน หอ้ง
ประชุม ร้ัว ถนน และบรรดำส่ิงก่อสร้ำงอ่ืนๆ ฯลฯ     
     - ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นอ่ืน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นอ่ืน เช่น วสัดุประเภท
ต่ำงๆ ฯลฯ ใหอ้ยูใ่นสภำพใชง้ำนไดดี้เหมือนเดิม ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
มำก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนำยน  2558    
    (ส ำนกังำนปลดั) 

   
ค่าวสัดุ รวม 480,000 บาท 

   
วสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 90,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุต่ำงๆ ท่ีจ  ำเป็นตอ้งใชใ้น
ส ำนกังำน เช่น กระดำษ แฟ้มปำกกำ ดินสอ ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
     (ส ำนกังำนปลดั) 

      

   
วสัดุไฟฟ้ำและวิทย ุ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือหลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ ปลัก๊ไฟฟ้ำ ฯลฯ 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
     (ส ำนกังำนปลดั) 

      

   
วสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุงำนบำ้นงำนครัวและวสัดุท่ีใชท้  ำควำม
สะอำดและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
     (ส ำนกังำนปลดั) 

      

หน้า  102



   
วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 270,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุน ้ ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืน เช่น น ้ำมนัเบนซิน น ้ำมนัดีเซล น ้ำมนัเคร่ือง ฯลฯ    
- เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัท่ี 19 มีนำคม 2561  
     (ส ำนกังำนปลดั) 

      

   
วสัดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 70,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผน่จดัเก็บ
ขอ้มูล (CD) หมึกปร้ินเตอร์ และค่ำจดัซ้ือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ท่ีเก่ียวกบักำรปฏิบติังำน ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
     (ส ำนกังำนปลดั) 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 315,000 บาท 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 240,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับท่ีท ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืนท่ีอยูใ่นควำมรับผดิชอบของ อบต. 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเบิก
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรงำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2562 

      

   
ค่ำน ้ ำประปำ ค่ำน ้ ำบำดำล จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน ้ ำประปำในส ำนกังำน/ในท่ีสำธำรณะ หรือ
อำคำรท่ีท่ีอยูใ่นควำมดูแลรับผดิชอบขององคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเบิก
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรงำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2562 

      

   
ค่ำบริกำรโทรศพัท ์ จ ำนวน 5,000 บำท 
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  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศพัทพ้ื์นฐำน  ค่ำ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ฯลฯ  และใหห้มำยควำมรวมถึงค่ำใชจ่้ำย
เพ่ือใหไ้ดใ้ชบ้ริกำรดงักล่ำวและค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบักำร
ใชบ้ริกำร  เช่น  ค่ำเช่ำเคร่ือง  ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศพัท ์ค่ำ
บ ำรุงรักษำสำย  ฯลฯ    
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเบิก
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรงำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2562 

      

   
ค่ำบริกำรไปรษณีย ์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำบริกำรไปรษณีย ์ ค่ำฝำกส่ง
ไปรษณีย ์ค่ำบริกำรไปรษณียต์อบรับ  ค่ำดวงตรำ
ไปรษณีย ์ หรือค่ำเช่ำตูไ้ปรษณีย ์ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินใน
ระบบบริหำรกำรเงินกำรคลงัภำครัฐแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเบิก
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรงำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
พ.ศ. 2562 

      

   
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรเช่ำสญัญำณระบบ
อินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ดและค่ำส่ือสำรอ่ืนๆ  ค่ำ
เคเบ้ิลทีวี  ค่ำเช่ำช่องสญัญำณดำวเทียม  เป็นตน้  และให้
หมำยควำมรวมถึงค่ำใชจ่้ำยเพื่อใหไ้ดใ้ชบ้ริกำรดงักล่ำวและ
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบักำรใชบ้ริกำรขององคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบล 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเบิก
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรงำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2562 

      

  
งบลงทุน รวม 213,100 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 213,100 บาท 

   
ครุภณัฑส์ ำนกังำน       
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ตูเ้หลก็ แบบ 4 ล้ินชกั จ ำนวน 7,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือตูเ้หลก็ แบบ 4 ล้ินชกั จ ำนวน 1 ตู ้โดยมี
คุณลกัษณะ ดงัน้ี 
    1) มีหูล้ินชกั 
    2) คุณสมบติัตำมมำตรฐำนผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรม (มอก.) 
( เกณฑร์ำคำมำตรฐำนครุภณัฑ ์ฉบบัเดือน
ธนัวำคม 2562 ส ำนกังบประมำณ) 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
     (ส ำนกังำนปลดั) 

      

    
โต๊ะคอมพิวเตอร์ส ำนกังำน จ ำนวน 4,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 ตวั โดยมี
คุณลกัษณะ ดงัน้ี ขนำด 120 * 60 * 75 (ขนำดมำตรฐำน) มี
ล้ินชกั 2 ล้ินชกั พร้อมกุญแจลอ็คล้ินชกัทั้งชุด, ถำดวำงคียบ์อร์ด
รำงเล่ือน, มีช่องวำง case แนวตั้ง    
(เป็นรำคำท่ีมีกำรซ้ือขำยตำมทอ้งตลำด) 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
     (ส ำนกังำนปลดั) 

      

    
โต๊ะท ำงำนเหลก็ พร้อมกระจก อิลิแกนซ ์ จ ำนวน 7,000 บำท 

      

  
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือ โต๊ะท ำงำนเหลก็ พร้อมกระจก อิลิ
แกนซ ์จ ำนวน 1 ตวั โดยมีลกัษณะ ดงัน้ี โต๊ะท ำงำน
ขนำด 5 ฟุต มีล้ินซกั พร้อมกระจกปูโต๊ะ 
    (เป็นรำคำท่ีมีกำรซ้ือขำยตำมทอ้งตลำด)  
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
    (ส ำนกังำนปลดั) 

      

    
พดัลมติดผนงั จ ำนวน 6,600 บำท 

      
  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือพดัลมติดผนงั จ ำนวน 6 ตวั โดยมี

คุณลกัษณะ ดงัน้ี 
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    1. ใบพดัพลำสติก 3 ใบ ขนำด 16 น้ิว 
    2. ตะแกรงครอบใบพดัเหลก็ กรอบพลำสติก คุณภำพ
ดี แข็งแรง ทนทำน 
    3. ปรับระดบัแรงลมดว้ยสำยดึง 3 ระดบั 
    4. ปรับส่ำยซำ้ย-ขวำได ้และสำยดึงบงัคบัส่ำยไดต้ำมตอ้งกำร 
    5. มอเตอร์ประสิทธิภำพสูงดว้ยระบบรองล่ืนอตัโนมติั  
    6. เพ่ิมควำมปลอดภยัดว้ยระบบเทอร์โมฟิวส์ ตดัไฟอตัโนมติั 
    7. ไดรั้บมำตรฐำนอุตสำหกรรม  
    8. ผลิตภณัฑฉ์ลำกประหยดัไฟฟ้ำเบอร์ 5 
(เป็นรำคำท่ีมีกำรซ้ือขำยตำมทอ้งตลำด) 
    - เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
     (ส ำนกังำนปลดั) 
 
 

    
พดัลมอุตสำหกรรม ขนำด 24 น้ิว สำมขำ จ ำนวน 9,000 บำท 

      

  
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือพดัลมอุตสำหกรรม ขนำด 24 น้ิว สำมขำ 
จ ำนวน 3 ตวั โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี  พดัลม
อุตสำหกรรม 24 น้ิว พดัลมตั้งพ้ืนประหยดัไฟฟ้ำ
เบอร์ 5 คุณภำพมำตรฐำนอุตสำหกรรม (มอก.934-2533) ใบพดั
พลำสติก ABS คุณภำพดี ตะแกรงครอบใบพดัเหลก็ชุบ
โครเมียม ช่วยกระจำยลมไดดี้ข้ึน ปรับส่ำยซำ้ย-ขวำ และปรับ
ระดบัแรงลมได ้3 ระดบั มอเตอร์ทองแดงแท ้มีเทอร์โมฟิวส์  
(เป็นรำคำท่ีมีกำรซ้ือขำยตำมทอ้งตลำด) 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
     (ส ำนกังำนปลดั) 

      

    
มู่ล่ีบงัแดด จ ำนวน 18,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือมู่ล่ีบงัแดด จ ำนวน 6 บำนหนำ้ต่ำง โดยมี
คุณลกัษณะ ดงัน้ี  มู่ล่ีบงัแดดพร้อมรำง 
(เป็นรำคำท่ีมีกำรซ้ือขำยตำมทอ้งตลำด) 
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- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
     (ส ำนกังำนปลดั) 
 

   
ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย ุ       

    
ชุดกลอ้งวงจรปิด พร้อมจอภำพ จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือชุดกลอ้งวงจรปิด พร้อม
จอภำพ จ ำนวน 4 ตวั โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี  
    1.กลอ้งวงจรปิด 4 ตวั ขนำด 2.2MP ฟูลเอช
ดี 1080P อินฟรำเรด  
    2. DVR เคร่ืองบนัทึกภำพ 8 ช่อง ส ำหรับ กลอ้งวงจร
ปิด เคร่ืองบนัทึกภำพ 6in1 รองรับ6
ระบบ AHD / HDCVI / TVI / CVBS / XVR / IP Camera Digit
al Video Recorder 
    3. Harddisk for CCTV  1 TB 
    (เป็นรำคำท่ีมกีำรซ้ือขำยตำมทอ้งตลำด)  
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
     (ส ำนกังำนปลดั) 
 

      

   
ครุภณัฑโ์ฆษณำและเผยแพร่       

    
กลอ้งถ่ำยภำพ ระบบดิจิตอล จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือกลอ้งถ่ำยภำพ ระบบ
ดิจิตอล จ ำนวน 1 ตวั โดยมคุีณลกัษณะ ดงัน้ี  
    1. เป็นกลอ้งคอมแพค (Compact Digital Camera) พร้อม
เลนส์ซูมเทเลโฟโต ้
    2. มีระบบแฟลชในตวั 
    3. สำมำรถถอดเปล่ียนส่ือบนัทึกขอ้มูลไดอ้ยำ่งสะดวกเมือ่
ขอ้มูลเต็มหรือเมื่อ ตอ้งกำรเปล่ียน 
    4. สำมำรถโอนถ่ำยขอ้มูลจำกกลอ้งไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ได ้
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    5. มีกระเป๋ำบรรจุกลอ้ง 
    (เป็นรำคำท่ีมีกำรซ้ือขำยตำมทอ้งตลำด)  
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
     (ส ำนกังำนปลดั) 
 

   
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์       

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 69,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน
ประมวลผล จ ำนวน 3 เคร่ือง โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี   
    - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไมน่อ้ยกว่ำ 4 แกน
หลกั (4 core) โดยมีควำมเร็วสญัญำณนำฬิกำ 
พ้ืนฐำนไม่นอ้ยกว่ำ 1.6 GHz และมีเทคโนโลยเีพ่ิมสญัญำณ
นำฬิกำไดใ้นกรณีท่ีตอ้งใชค้วำมสำมำรถใน 
กำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย 
    - หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดียวกนั ขนำดไม่
นอ้ยกว่ำ 6 MB 
    - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลกัษณะอยำ่ง
ใดอยำ่งหน่ึง หรือดีกว่ำ ดงัน้ี  
        1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยูบ่น
แผงวงจรหลกัท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช ้
หน่วยควำมจ ำแยกจำกหน่วยควำมจ ำหลกัขนำดไม่นอ้ย
กว่ำ 2 GB 
        2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพท่ีมีควำมสำมำรถใน
กำรใชห้น่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดง 
ภำพขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 2 GB 
    - มีหน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มี
ขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 4 GB 
    - มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุ
ไม่นอ้ยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่
นอ้ยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
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    - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือ
ภำยนอก (External) จ ำนวน 1 หน่วย 
    - มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวน 
ไมน่อ้ยกว่ำ 1 ช่อง  
    - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่นอ้ย
กว่ำ 3 ช่อง 
    - มีแป้นพิมพแ์ละเมำส์  
    - มีจอแสดงภำพในตวั และมีขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 21 น้ิว ควำม
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
    - สำมำรถใชง้ำน Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
(เกณฑร์ำคำกลำงและคุณลกัษณะพ้ืนฐำนกำรจดัหำอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนพฤษภำคม 2563) 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
     (ส ำนกังำนปลดั) 

        

 
      

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบท่ี 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี   
    - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่นอ้ยกว่ำ 6 แกน
หลกั (6 core) โดยมีควำมเร็วสญัญำณนำฬิกำ 
พ้ืนฐำนไม่นอ้ยกว่ำ 3.0 GHz และมีเทคโนโลยเีพ่ิมสญัญำณ
นำฬิกำไดใ้นกรณีท่ีตอ้งใชค้วำมสำมำรถใน 
กำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย 
    - หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดียวกนั 
ขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 12 MB 
    - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลกัษณะอยำ่ง
ใดอยำ่งหน่ึง หรือดีกว่ำ ดงัน้ี 

      

หน้า  109



    1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลกัท่ีมี
หน่วยควำมจ ำขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 2 GB หรือ 
    2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยูภ่ำยในหน่วย
ประมวลผลกลำง แบบ Graphics 
Processing Unit ท่ีสำมำรถใชห้น่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดง
ภำพขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 2 GB หรือ 
    3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพท่ีมีควำมสำมำรถในกำร
ใชห้น่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดงภำพ 
ขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 2 GB 
    - มีหน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มี
ขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 8 GB 
    - มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุ
ไม่นอ้ยกว่ำ 2 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนำดควำมจุไมน่อ้ยกว่ำ 480 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
    - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
    - มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวน 
ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ช่อง 
    - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่นอ้ย
กว่ำ 3 ช่อง 
    - มีแป้นพิมพแ์ละเมำส์ 
    - มีจอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 19 น้ิว จ ำนวน 1 หน่วย 
(เกณฑร์ำคำกลำงและคุณลกัษณะพ้ืนฐำนกำรจดัหำอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนพฤษภำคม 2563) 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
     (ส ำนกังำนปลดั) 

        

 
      

    
เคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์
(Ink Tank Printer) 

จ ำนวน 7,500 บำท 

        -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก       
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พร้อมติดตั้งถงัหมึก
พิมพ ์(Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลกัษณะ ดงัน้ี   
    1. เป็นอุปกรณ์ท่ีมคีวำมสำมำรถ
เป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภำยในเคร่ืองเดียวกนั 
    2. เป็นเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึก
พิมพ ์(Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผูผ้ลิต 
    3. มีควำมละเอียดในกำรพิมพไ์ม่นอ้ยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
    4. มีควำมเร็วในกำรพิมพข์ำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่นอ้ย
กว่ำ 27 หนำ้ต่อนำที (ppm) หรือ 8 ภำพต่อนำที (ipm) 
    5. มีควำมเร็วในกำรพิมพสี์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่นอ้ย
กว่ำ 15 หนำ้ต่อนำที (ppm) หรือ 5 ภำพต่อนำที (ipm) 
    6. สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได ้
    7. มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่นอ้ย
กว่ำ 1,200x600 dpi 
    8. มีถำดป้อนเอกสำรอตัโนมติั (Auto Document Feed) 
    9. สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรไดท้ั้งสีและขำวด ำ 
    10. สำมำรถท ำส ำเนำไดสู้งสุดไม่นอ้ยกว่ำ 99 ส ำเนำ 
    (เกณฑร์ำคำกลำงและคุณลกัษณะพ้ืนฐำนกำรจดัหำอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนพฤษภำคม 2563) 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
     (ส ำนกังำนปลดั) 

  
งบรายจ่ายอ่ืน รวม 25,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 25,000 บาท 

   
รำยจ่ำยอ่ืน       

    
ค่ำจำ้งท่ีปรึกษำเพื่อศึกษำ วิจยัประเมินผลหรือพฒันำระบบ จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งท่ีปรึกษำเพื่อศึกษำ วิจยัประเมินผลหรือ
พฒันำระบบต่ำงๆ ซ่ึงมิใช่เพื่อกำรจดัหำ หรือปรับปรุง
ครุภณัฑ ์ท่ีดิน และหรือส่ิงก่อสร้ำงพฒันำระบบต่ำงๆ ฯลฯ 
    (ส ำนกังำนปลดั) 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 
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เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
อุดหนุนอ ำเภอวฒันำนครตำมโครงกำรศนูยป์ฏิบติักำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัอ  ำเภอ 

จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรศนูยป์ฏิบติักำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบั
อ  ำเภอ ใหแ้ก่ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอวฒันำนคร ตำมหนงัสือ
อ ำเภอวฒันำนคร ท่ี สก 0418.1/ว 621 ลงวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2563 
 เร่ือง ขอรับกำรสนบัสนุนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกรองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบั
ท่ี 2 พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ล ำดบัท่ี 324 หนำ้ท่ี 141 

      

 
งานบริหารงานคลงั รวม 2,182,900 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,563,900 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,563,900 บาท 

   
เงินเดือนพนกังำน จ ำนวน 1,001,700 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแ้ก่ 
พนกังำนส่วนต ำบลในสงักดักองคลงั จ ำนวน 5 อตัรำ  
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไวไ้ม่เกิน 12 เดือน ดงัน้ี  
    1. ผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั (ว่ำง) จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง   
    2. นกัวิชำกำรเงินและบญัชี จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง     
    3. นกัวิชำกำรพสัดุ (ว่ำง) จ ำนวน  1 ต ำแหน่ง    
    4. เจำ้พนกังำนกำรเงินและบญัชี (ว่ำง) จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง  
    5. เจำ้พนกังำนจดัเก็บรำยได ้(ว่ำง) จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง  
- เป็นไปตำมระเบียบ  กฎหมำย และหนงัส่ือสัง่กำร  ดงัน้ี   
    1. พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 
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    2. หนงัสือส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/
ว 138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2558  
    (กองคลงั) 

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนกังำน จ ำนวน 42,600 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆของพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 
ในสงักดักองคลงั จ ำนวน 2 อตัรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไวไ้ม่เกิน  
12 เดือน ดงัน้ี 
    1. เจำ้พนกังำนกำรเงินและบญัชี (ว่ำง) จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง  
    2. เจำ้พนกังำนจดัเก็บรำยได ้(ว่ำง) จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง  
- เป็นไปตำมระเบียบ  กฎหมำย และหนงัส่ือสัง่กำร  ดงัน้ี   
    1. พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 
    2. หนงัสือส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/
ว 138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2558  
    (กองคลงั) 

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งใหแ้ก่พนกังำนส่วนต ำบล 
ในสงักดักองคลงั ท่ีมีสิทธิไดรั้บ จ ำนวน 1 อตัรำ  
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไวไ้ม่เกิน 12  เดือน ดงัน้ี 
    1. ผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั จ ำนวน 1 อตัรำ   
- เป็นไปตำมระเบียบ  กฎหมำย และหนงัส่ือสัง่กำร  ดงัน้ี   
    1. พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 
    2. หนงัสือส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/
ว 138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2558  
    (กองคลงั) 

      

   
ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 429,600 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งและเงินปรับปรุง
เงินเดือนใหแ้ก่พนกังำนจำ้งในสงักดักอง
คลงั จ ำนวน 3 อตัรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไวไ้ม่
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เกิน 12 เดือน ดงัน้ี   
    1. ผูช่้วยนกัวิชำกำรพสัดุ จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง     
    2. ผูช่้วยเจำ้พนกังำนกำรเงินและบญัชี จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง     
    3. ผูช่้วยเจำ้พนกังำนจดัเก็บรำยได ้จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง     
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย และหนงัส่ือสัง่กำร ดงัน้ี   
    1. พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 
    2. หนงัสือส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/
ว 138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2558  
    (กองคลงั) 

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 48,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเพ่ิมค่ำครองชีพชัว่ครำวของพนกังำนจำ้งในสงักดั
กองคลงั ท่ีมีสิทธิไดรั้บ จ ำนวน 2 อตัรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
ไม่เกิน 12 เดือน ดงัน้ี   
    1. ผูช่้วยเจำ้พนกังำนกำรเงินและบญัชี   จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง     
    2. ผูช่้วยเจำ้พนกังำนจดัเก็บรำยได ้  จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง  
- เป็นไปตำมระเบียบ  กฎหมำย และหนงัส่ือสัง่กำร  ดงัน้ี   
    1. พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 
    2. หนงัสือส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/
ว 138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2558  
    (กองคลงั) 

      

  
งบด าเนนิงาน รวม 556,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 215,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

จ ำนวน 200,000 บำท 

      

   - เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รำงวลัประจ ำปี) ส ำหรับพนกังำนส่วน
ทอ้งถ่ิน จ ำนวน 200,000  บำท           
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรก ำหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงิน
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รำงวลัประจ ำปีแก่พนกังำนส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรำยจ่ำยอ่ืนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557         
    (กองคลงั) 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำใหก้บั
พนกังำนส่วนต ำบล และพนกังำนจำ้ง ท่ีไดรั้บค ำสัง่ใหป้ฏิบติั
หนำ้ท่ีนอกเวลำรำชกำรปกติ หรือวนัหยดุรำชกำร        
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเบิก
จ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  
    (กองคลงั) 

      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตรใหแ้ก่
ผูบ้ริหำร พนกังำนส่วนต ำบลและ ลูกจำ้งประจ ำซ่ึงมีสิทธิ เบิก
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได ้
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยสวสัดิกำร
เก่ียวกบักำรศึกษำของบุตรพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 
    (กองคลงั) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 191,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร จ ำนวน 116,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร แยกเป็น      
    - ค่ำเยบ็หนงัสือ ส ำเนำเอกสำร เขำ้ปกหนงัสือ และขอ้บญัญติั
ต่ำงๆ      
    - ค่ำธรรมเนียม และค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม
บุคลำกรทอ้งถ่ินเก่ียวกบักำรปฏิบติังำนขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อพฒันำพนกังำนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ตำมควำมเหมำะสมและค ำนึงถึงสถำนะทำงกำร
คลงั เช่น กำรพฒันำบุคลำกรใหม้ีควำมรู้ เพื่อใหพ้ร้อมส ำหรับ
กำรปฏิบติังำน กฎหมำย ระเบียบ ฯลฯ เป็นตน้      
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    - ค่ำจำ้งเหมำบริกำรต่ำงๆค่ำจำ้งเหมำบริกำรใหผู้รั้บจำ้งท ำ
กำรอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดซ่ึงมิใช่เป็นกำรประกอบ ดดัแปลง ต่อเติม
ครุภณัฑห์รือส่ิงก่อสร้ำงอยำ่งใด และอยูใ่นควำมรับผดิชอบ
ของผูรั้บจำง เช่น ค่ำจำ้งเหมำสูบน ้ ำ ค่ำจำ้งแบกหำมสมัภำระ ค่ำ
ออกของ(ฯลฯ)    
    - ค่ำแรงงำน      
    - ค่ำลำ้ง - อดั - ขยำย      
    - ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำง
วิทยกุระจำยเสียง โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรือส่ิงพิมพต่์ำงๆ      
    - ค่ำเบ้ียประกนัภยั  
    - ค่ำแรงงำน      
    - อ่ืนๆ      
    - ฯลฯ 
- เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว 4044 ลงวนัท่ี 10 กรกฎำคม  2563 
    (กองคลงั) 

   
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก
รำชอำณำจกัร 

จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและ
นอกรำชอำณำจกัร เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ 
ค่ำเช่ำท่ีพกั ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผำ่นทำงด่วน
พิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใชส้นำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆท่ี
จ  ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของพนกังำนส่วน
ต ำบล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้งของกองคลงั องคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบล ท่ีเดินทำงไปประชุม อบรม สมัมนำ ดูงำน หรือไป
ติดต่อรำชกำร   
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยใน
กำรเดินทำงไปรำชกำรของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 และ
แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559  
    (กองคลงั) 
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ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพยสิ์นใหม้ีสภำพ
เหมือนเดิม 
     - ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภณัฑ ์เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซม ครุภณัฑป์ระเภท
ต่ำงๆ เช่น ตู ้โต๊ะ เกำ้อ้ี คอมพิวเตอร์ พิมพดี์ด เคร่ืองถ่ำย
เอกสำร เคร่ืองปรับอำกำศ ไฟฟ้ำสำธำรณะตำมรำยทำง ฯลฯ     
     - ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง เพื่อจ่ำย
เป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำงของกอง
คลงั องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ท่ีช  ำรุดเสียหำย หรือจ ำเป็นตอ้ง
บ ำรุงรักษำเพื่อมิใหเ้กิดควำมเสียหำยหรือทรุดโทรม
กว่ำเดิม เช่น อำคำรส ำนกังำน หอ้งท ำงำน หอ้ง
ประชุม ร้ัว ถนน และบรรดำส่ิงก่อสร้ำงอ่ืนๆ ฯลฯ     
     - ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นอ่ืน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นอ่ืน เช่น วสัดุประเภท
ต่ำงๆ ฯลฯ ใหอ้ยูใ่นสภำพใชง้ำนไดดี้เหมือนเดิม ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
มำก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนำยน  2558    
    (กองคลงั) 

      

   
ค่าวสัดุ รวม 150,000 บาท 

   
วสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุต่ำงๆ ท่ีจ  ำเป็นตอ้งใชใ้น
ส ำนกังำน เช่น กระดำษ แฟ้มปำกกำ ดินสอ ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
    (กองคลงั) 

      

   
วสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุงำนบำ้นงำนครัวและวสัดุท่ีใชท้  ำควำม
สะอำดและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
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ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
    (กองคลงั) 

   
วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุน ้ ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืน เช่น น ้ำมนัเบนซิน น ้ำมนัดีเซล น ้ำมนัเคร่ือง ฯลฯ    
- เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว 1536 ลงวนัท่ี 19 มีนำคม 2561  
    (กองคลงั) 

      

   
วสัดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผน่จดัเก็บ
ขอ้มูล (CD) หมึกปร้ินเตอร์ และค่ำจดัซ้ือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ท่ีเก่ียวกบักำรปฏิบติังำน ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
    (กองคลงั) 

      

  
งบลงทุน รวม 63,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,000 บาท 

   
ครุภณัฑส์ ำนกังำน       

    
ตูเ้หลก็ แบบ 4 ล้ินชกั จ ำนวน 7,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือตูเ้หลก็ แบบ 4 ล้ินชกั จ ำนวน 1 ตู ้โดยมี
คุณลกัษณะ ดงัน้ี 
    1) มีหูล้ินชกั 
    2) คุณสมบติัตำมมำตรฐำนผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรม (มอก.) 
( เกณฑร์ำคำมำตรฐำนครุภณัฑ ์ฉบบัเดือน
ธนัวำคม 2562 ส ำนกังบประมำณ) 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
     (กองคลงั) 
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ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์       

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 46,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน
ประมวลผล จ ำนวน 2 เคร่ือง โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี   
    - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่นอ้ยกว่ำ 4 แกน
หลกั (4 core) โดยมีควำมเร็วสญัญำณนำฬิกำ 
พ้ืนฐำนไม่นอ้ยกว่ำ 1.6 GHz และมีเทคโนโลยเีพ่ิมสญัญำณ
นำฬิกำไดใ้นกรณีท่ีตอ้งใชค้วำมสำมำรถใน 
กำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย 
    - หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดียวกนั ขนำดไม่
นอ้ยกว่ำ 6 MB 
    - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลกัษณะอยำ่ง
ใดอยำ่งหน่ึง หรือดีกว่ำ ดงัน้ี  
        1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยูบ่น
แผงวงจรหลกัท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช ้
หน่วยควำมจ ำแยกจำกหน่วยควำมจ ำหลกัขนำดไม่นอ้ย
กว่ำ 2 GB 
        2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพท่ีมีควำมสำมำรถใน
กำรใชห้น่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดง 
ภำพขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 2 GB 
    - มีหน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มี
ขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 4 GB 
    - มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุ
ไม่นอ้ยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่
นอ้ยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
    - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือ
ภำยนอก (External) จ ำนวน 1 หน่วย 
    - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 
 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวน ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ช่อง  
    - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่นอ้ย
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กว่ำ 3 ช่อง 
    - มีแป้นพิมพแ์ละเมำส์  
    - มีจอแสดงภำพในตวั และมีขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 21 น้ิว ควำม
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
    - สำมำรถใชง้ำน Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
     (กองคลงั) 

        

 
      

    
เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองส ำรอง
ไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA  จ ำนวน 4 เคร่ือง โดยมคุีณลกัษณะ ดงัน้ี   
    - มีก  ำลงัไฟฟ้ำดำ้นนอกไมน่อ้ยกว่ำ 800 VA (480 Watts) 
    - สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 15 นำที 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
     (กองคลงั) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน รวม 50,000 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงกำรใหค้วำมรู้เก่ียวกบักำรป้องกนัและลดอุบติัเหตุทำงถนนและ
กฎหมำยกำรจรำจร 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพื่อใชจ่้ำยในกำรจดัท ำโครงกำรใหค้วำมรู้เก่ียวกบักำรป้องกนั
และลดอุบติัเหตุทำงถนนและกฎหมำยกำรจรำจร  และ
มำตรกำรในกำรรักษำควำมปลอดภยันกัท่องเท่ียว  เป็น
ตน้  โดยจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบั  ค่ำวสัดุ  เคร่ืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำพิมพเ์อกสำรและส่ิงพิมพ ์ ค่ำ
หนงัสือ  ค่ำใชจ่้ำยในกำรติดต่อส่ือสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ  ค่ำ
กระเป๋ำหรือส่ิงท่ีใชบ้รรจุเอกสำร  ค่ำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม  ค่ำอำหำร  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำป้ำย
ประชำสมัพนัธ ์ ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำ
โครงกำร   
- เป็นไปตำมหนงัสือสัง่กำร  ดงัน้ี   
    1. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วน
ท่ีสุด  ท่ี มท 0810.5/ว 1634  ลงวนัท่ี 22 กนัยำยน 2557   
    2. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนมำก
ท่ี 0808.2/ว 2373  ลงวนัท่ี  23  ธนัวำคม 2557  
    3. หนงัสือกระทรวงมหำดไทย  0808.2/ว
2721 ลว 18 ธนัวำคม 2558   
    4. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 0810.5/ว
4007 ลงวนัท่ี 13 ก.ค.2559  
    5. ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีว่ำดว้ยกำรป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทำงถนน พ.ศ.2554 
    6. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท.0810.4/ว 3378 ลงวนัท่ี 22 ต.ค.2561  
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- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 86   ล ำดบัท่ี 164   
    (ส ำนกังำนปลดั) 

 
งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคภีัย รวม 1,150,000 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 1,150,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนหรือเวลำท่ีเสียไป เพื่อ
สนบัสนุนกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณ
ภยั ของ อปพร. 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิก
ค่ำใชจ่้ำยใหแ้ก่อำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2560 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 710,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงกำรตั้งด่ำนชุมชน เพื่อลดกำรเกิดอุบติัเหตุภำยในต ำบลหนอง
หมำกฝ้ำย 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพื่อใชจ่้ำยในกำรจดัท ำโครงกำรใหค้วำมรู้เก่ียวกบักำรป้องกนั
และลดอุบติัเหตุทำงถนนและกฎหมำยกำรจรำจร  และ
มำตรกำรในกำรรักษำควำมปลอดภยันกัท่องเท่ียว  เป็น
ตน้  โดยจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบั  ค่ำวสัดุ  เคร่ืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำพิมพเ์อกสำรและส่ิงพิมพ ์ ค่ำ
หนงัสือ  ค่ำใชจ่้ำยในกำรติดต่อส่ือสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ  ค่ำ
กระเป๋ำหรือส่ิงท่ีใชบ้รรจุเอกสำร  ค่ำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม  ค่ำอำหำร  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำป้ำย
ประชำสมัพนัธ ์ ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำ
โครงกำร   
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยและหนงัสือสัง่กำร  ดงัน้ี    
    1. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วน
ท่ีสุด  ท่ี มท 0810.5/ว 1634  ลงวนัท่ี 22 กนัยำยน 2557   

      

หน้า  122



    2. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนมำก
ท่ี 0808.2/ว 2373  ลงวนัท่ี  23  ธนัวำคม 2557  
    3. หนงัสือกระทรวงมหำดไทย  0808.2/ว
2721 ลว 18 ธนัวำคม 2558 
    4. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 0810.5/ว
4007 ลงวนัท่ี 13 ก.ค.2559  
    5. ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีว่ำดว้ยกำรป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทำงถนน พ.ศ.2554 
    6. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท.0810.4/ว 3378 ลงวนัท่ี 22 ต.ค.2561 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 86 ล ำดบัท่ี 163 
    (ส ำนกังำนปลดั) 
  

    
โครงกำรตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำอุบติัเหตุทำงถนน จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  - เพื่อใชจ่้ำยในกำรจดัท ำโครงกำรตำมมำตรกำรป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหำอุบติัเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล
ส ำคญั  เช่น  เทศกำลปีใหม่  หรือเทศกำลสงกรำนต ์ และ
มำตรกำรในกำรรักษำควำมปลอดภยันกัท่องเท่ียว  เป็น
ตน้  โดยจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบั  ค่ำวสัดุ  เคร่ืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำพิมพเ์อกสำรและส่ิงพิมพ ์ ค่ำ
หนงัสือ  ค่ำใชจ่้ำยในกำรติดต่อส่ือสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ  ค่ำ
กระเป๋ำหรือส่ิงท่ีใชบ้รรจุเอกสำร  ค่ำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม  ค่ำอำหำร  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำป้ำย
ประชำสมัพนัธ ์ ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำ
โครงกำร   
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยและหนงัสือสัง่กำร  ดงัน้ี   
    1. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วน
ท่ีสุด  ท่ี มท 0810.5/ว 1634  ลงวนัท่ี 22 กนัยำยน 2557   
    2. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนมำก
ท่ี 0808.2/ว 2373  ลงวนัท่ี  23  ธนัวำคม 2557   
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    3. หนงัสือกระทรวงมหำดไทย  0808.2/ว
2721 ลว 18 ธนัวำคม 2558 
    4. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท.0810.4/ว4202 ลงวนัท่ี 25 ธ.ค. 2561 
    5. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท.0810.4/ว1346 ลงวนัท่ี 29 มี.ค.2562 
    6. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท.0810/4ว1464 ลงวนัท่ี 5 เม.ย.2562 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 84 ล ำดบัท่ี 158  
    (ส ำนกังำนปลดั) 

    
โครงกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัและอคัคีภยั จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพื่อใชจ่้ำยในกำรจดัท ำโครงกำรค่ำใชจ่้ำยโครงกำรป้องกนั
และบรรเทำสำธำรณภยัและอคัคีภยั  โดยจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำย
เก่ียวกบักำรใชแ้ละกำรตกแต่งสถำนท่ี  ค่ำใชจ่้ำยในพิธีเปิดและ
ปิด  ค่ำวสัดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่ำประกำศนียบตัร  ค่ำ
ถ่ำยเอกสำร  ค่ำพิมพเ์อกสำรและส่ิงพิมพ ์ ค่ำหนงัสือ ค่ำใชจ่้ำย
ในกำรติดต่อส่ือสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ  ค่ำกระเป๋ำหรือส่ิงท่ี
ใชบ้รรจุเอกสำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม  ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำยำนพำหนะ  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำป้ำย
ประชำสมัพนัธ ์ ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำ
โครงกำร   
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยและหนงัสือสัง่กำร  ดงัน้ี  
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำร
ฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 85 ล ำดบัท่ี 159 
    (ส ำนกังำนปลดั) 
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โครงกำรฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบติักำรจิตอำสำภยัพิบติั จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัท ำโครงกำรฝึกอบรมทบทวน
ชุดปฏิบติักำรจิตอำสำภยัพิบติั โดยจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบั
กำรใชแ้ละกำรตกแต่งสถำนท่ีฝึกอบรม ค่ำใชจ่้ำยในพิธีเปิดและ
ปิดกำรฝึกอบรม ค่ำวสัดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่ำ
ประกำศนียบตัร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพเ์อกสำรและส่ิงพิมพค่์ำ
หนงัสือส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม ค่ำใชจ่้ำยในกำร
ติดต่อส่ือสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆในกำรฝึกอบรม ค่ำกระเป๋ำ
หรือส่ิงท่ีใชบ้รรจุเอกสำรส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำร
ฝึกอบรม  ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน
ท่ีจ  ำเป็นในกำรฝึกอบรมส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร   
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยและหนงัสือสัง่กำร  ดงัน้ี  
    1. หนงัสือกรมสงเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว
440 ลงวนัท่ี 13 ก.พ. 2563  
    2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำร
ฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2557     
 - เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  
คร้ังท่ี 1 หนำ้ท่ี 12 ล ำดบัท่ี 17 
    (ส ำนกังำนปลดั) 

      

    
โครงกำรพฒันำศกัยภำพงำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัท ำโครงกำรพฒันำศกัยภำพ
งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั โดยจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำย
เก่ียวกบักำรใชแ้ละกำรตกแต่งสถำนท่ีฝึกอบรม ค่ำใชจ่้ำยในพิธี
เปิดและปิดกำรฝึกอบรม ค่ำวสัดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่ำ
ประกำศนียบตัร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพเ์อกสำรและส่ิงพิมพค่์ำ
หนงัสือส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม ค่ำใชจ่้ำยในกำร
ติดต่อส่ือสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆในกำรฝึกอบรม ค่ำกระเป๋ำ
หรือส่ิงท่ีใชบ้รรจุเอกสำรส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม ค่ำของ
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สมนำคุณในกำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน
ท่ีจ  ำเป็นในกำรฝึกอบรมส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร        
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยและหนงัสือสัง่กำร  ดงัน้ี  
    1. พระรำชบญัญติั ป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน  พ.ศ. 2522 
    2. พระรำชบญัญติั ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณ
ภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
    3. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ยหน่อยอำสำสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2549 
    4. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ยกิจกำรอำสำสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน  พ.ศ. 2553       
    5. หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำกท่ี มท0808.2/
ว 3795 ลว.17 พฤศจิกำยน 2552  
    6. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำร
ฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2557    
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 86 ล ำดบัท่ี 162       
    (ส ำนกังำนปลดั) 
  

   
ค่าวสัดุ รวม 240,000 บาท 

   
วสัดุเคร่ืองแต่งกำย จ ำนวน 190,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกำยของอำสำสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) เพื่อแจกจ่ำยใหแ้ก่ผูเ้ขำ้รับกำร
อบรมตำมหลกัสูตรท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัอบรม
หรือผูท่ี้ปฏิบติักำรดำ้นป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน ทั้งน้ี แบบของ
เคร่ืองแต่งกำยใหเ้ป็นไปตำมท่ีทำงรำชกำรก ำหนด 
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
     1. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน  2559 
    2. หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/
ว 3795 ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2552 
    (ส ำนกังำนปลดั) 

      

หน้า  126



   
วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง เช่น ถงัดบัเพลิง ลูกบอล
ดบัเพลิง กล่องไซเรนรถยนต ์ไฟไซเรนรถยนต ์สำยส่งน ้ ำ  สำย
ดบัเพลิง สำยส่งน ้ ำ และอ่ืนๆ 
ตำมหนงัสือสัง่กำร  ดงัน้ี 
     1. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
    (ส ำนกังำนปลดั) 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา รวม 875,060 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 740,060 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 740,060 บาท 

   
เงินเดือนพนกังำน จ ำนวน 518,060 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแ้ก่ 
พนกังำนส่วนต ำบลในสงักดักองกำรศึกษำ จ ำนวน 2 อตัรำ  
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไวไ้ม่เกิน 12 เดือน ดงัน้ี  
    1. ผูอ้  ำนวยกำรกองกำรศึกษำ (ว่ำง) จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง   
    2. นกัวิชำกำรศกึษำ จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง   
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย และหนงัส่ือสัง่กำร ดงัน้ี   
    1. พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  
พ.ศ.2542 
    2. หนงัสือส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2558  
    (กองกำรศึกษำฯ) 

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งใหแ้ก่พนกังำนส่วนต ำบล 
ในสงักดักองกำรศึกษำ ท่ีมีสิทธิไดรั้บ จ ำนวน 1 อตัรำ  
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไวไ้ม่เกิน  12  เดือน ดงัน้ี 
    1. ผูอ้  ำนวยกำรกองกำรศึกษำ (ว่ำง)   
จ ำนวน 1 อตัรำ  
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย และหนงัส่ือสัง่กำร ดงัน้ี   
1. พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  
พ.ศ. 2542 
2. หนงัสือส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2558  
    (กองกำรศึกษำฯ) 
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ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 180,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งและเงินปรับปรุง 
ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งในสงักดักองกำรศกึษำ  
จ ำนวน 1 อตัรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไวไ้ม่เกิน 12 เดือน  ดงัน้ี 
    1. ผูช่้วยนกัวิชำกำรศึกษำ (ว่ำง)  จ ำนวน 1 อตัรำ  
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย และหนงัส่ือสัง่กำร ดงัน้ี   
    1. พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  
       พ.ศ. 2542 
   2. หนงัสือส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
      ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2558  
    (กองกำรศึกษำฯ) 

      

  
งบด าเนนิงาน รวม 135,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
 (เงินรำงวลัประจ ำปี) ส ำหรับพนกังำนส่วน
ทอ้งถ่ิน จ ำนวน 100,000 บำท 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงิน
รำงวลัประจ ำปีแก่พนกังำนส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรำยจ่ำยอ่ืนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
    (กองกำรศึกษำฯ) 

      

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำ
รำชกำร ใหแ้ก่ พนกังำนส่วนต ำบล ลูกจำ้งประจ ำ และพนกังำน
จำ้งท่ีมำปฏิบติั งำนนอกเวลำรำชกำรและวนัหยดุรำชกำรซ่ึง
เป็นงำนเร่งด่วนนอก เวลำรำชกำรปกติหรืองำนท่ีไม่อำจท ำใน
เวลำรำชกำรได ้ 
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- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำร
เบิกจ่ำย เงินตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำรของ
องคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
    (กองกำรศึกษำฯ) 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร แยกเป็น      
   - ค่ำเยบ็หนงัสือ ส ำเนำเอกสำร เขำ้ปกหนงัสือ และขอ้บญัญติั
ต่ำงๆ      
   - ค่ำธรรมเนียม และค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม
บุคลำกรทอ้งถ่ินเก่ียวกบักำรปฏิบติังำนขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อพฒันำพนกังำนขององคก์ร  ปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ตำมควำมเหมำะสมและค ำนึงถึงสถำนะทำงกำร
คลงั เช่น กำรพฒันำ บุคลำกรดำ้นกำรศกึษำใหม้ีควำมรู้ เพื่อให้
พร้อมส ำหรับกำรปฏิบติังำน  กฎหมำย ระเบียบ ฯลฯ เป็นตน้     
  - ค่ำจำ้งเหมำบริกำรต่ำงๆค่ำจำ้งเหมำบริกำรใหผู้รั้บจำ้งท ำกำร
อยำ่งหน่ึงอยำ่งใดซ่ึงมิใช่เป็นกำรประกอบ ดดัแปลง ต่อเติม
ครุภณัฑห์รือส่ิงก่อสร้ำงอยำ่งใด และอยูใ่นควำมรับผดิชอบ
ของผูรั้บจำง เช่น ค่ำจำ้งเหมำสูบน ้ ำ ค่ำจำ้งแบกหำมสมัภำระ ค่ำ
ออกของ (ฯลฯ)      
  - ค่ำแรงงำน      
  - ค่ำลำ้ง - อดั - ขยำย      
  - ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำง
วิทยกุระจำยเสียง โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรือส่ิงพิมพต่์ำงๆ      
  - ค่ำเบ้ียประกนัภยั  
  - ค่ำแรงงำน      
  - อ่ืนๆ      
  - ฯลฯ 
- เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว 4044 ลงวนัท่ี 10 กรกฎำคม  2563 
     (กองกำรศึกษำฯ)  
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รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและ
นอกรำชอำณำจกัร เช่น  ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง   ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำ
ท่ีพกั  ค่ำบริกำรจอดรถ ณ  ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผำ่นทำงด่วน
พิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใชส้นำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ  ท่ี
จ  ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ของคณะผูบ้ริหำร  สมำชิก
สภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  พนกังำนองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล ลูกจำ้ง  และพนกังำนจำ้งองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ท่ี
เดินทำงไปประชุม อบรม สมัมนำ  ดูงำน  หรือไปติดต่อ
รำชกำร   
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยใน
กำรเดินทำงไปรำชกำรของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 และ
แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559  
    (กองกำรศึกษำฯ) 

      

 
งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา รวม 4,354,855 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 840,600 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 840,600 บาท 

   
เงินเดือนพนกังำน จ ำนวน 180,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนขำ้รำชกำรครู 
ผูดู้แลเลก็, ครู ค.ศ.1  จ ำนวน 1 อตัรำ  
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนมำก ท่ี มท 0809.4/ว 2070  ลงวนัท่ี  14  กรกฎำคม  2563 
     (กองกำรศึกษำฯ) 

      

   
ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 576,600 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งและเงินปรับปรุง 
ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งในสงักดักองกำรศกึษำ  
จ ำนวน 5 อตัรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไวไ้ม่เกิน 12 เดือน  ดงัน้ี 
    1. ผูช่้วยครูผูดู้แลเดก็      จ ำนวน 2 อตัรำ    
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    2. ผูดู้แลเด็กเลก็     จ ำนวน 3 อตัรำ   
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนมำก ท่ี มท 0809.4/ว 2070  ลงวนัท่ี  14  กรกฎำคม  2563 
    (กองกำรศึกษำฯ) 

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 84,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชัว่ครำวหรือเงินเพ่ิมต่ำงๆ  
ใหแ้ก่พนกังำนจำ้งในสงักดักองกำรศกึษำ  
จ ำนวน 5 อตัรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไวไ้ม่เกิน 12 เดือน ดงัน้ี 
    1. ผูช่้วยครูผูดู้แลเดก็  จ ำนวน 2 อตัรำ   
    2. ผูดู้แลเด็กเลก็  จ ำนวน 3 อตัรำ    
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนมำก ท่ี มท 0809.4/ว1875  ลงวนัท่ี  21  มิถุนำยน  2561 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนมำก ท่ี มท 0809.4/ว 2070  ลงวนัท่ี  14  กรกฎำคม  2563 
    (กองกำรศึกษำฯ) 

      

  
งบด าเนนิงาน รวม 1,610,295 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 625,430 บาท 

   
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงกำรแข่งขนักีฬำภำยในศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็องคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองหมำกฝ้ำย 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขนักีฬำ
ภำยในศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็บำ้นหนองหมำกฝ้ำย โดยมค่ีำใชจ่้ำย
ประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัสถำนท่ี ค่ำจดัพิธีเปิดและปิด
กำรแข่งขนั ค่ำอุปกรณ์กีฬำ ค่ำตอบแทนเจำ้หนำ้ท่ี ค่ำตอบแทน
กรรมกำรตดัสิน ค่ำจดัท ำเกียรติบตัรหรือประกำศเกียรติคุณ ค่ำ
โล่หรือถว้ยรำงวลั เงินหรือของรำงวลั ค่ำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำชุดกีฬำ ค่ำป้ำยโครงกำร  
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร   
- เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือหนงัสือสัง่กำร  ดงัน้ี    
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยค่ำใชจ่้ำย
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ในกำรจดังำน กำรแข่งขนักีฬำและกำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำร
แข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 91 ล ำดบัท่ี 184       
    (กองกำรศึกษำฯ) 

    
โครงกำรจดักิจกรรมวนัแม่แห่งชำติ จ ำนวน 18,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจดักิจกรรมวนัแม่
แห่งชำติ โดยมีค่ำใชจ่้ำยประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรใช้
และกำรตกแต่งสถำนท่ี ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวสัดุอุปกรณ์ท่ี
จ  ำเป็นในกำรจดังำน ค่ำใชจ่้ำยในกำรประกวดหรือ
แข่งขนั ค่ำจำ้งเหมำจดันิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรโฆษณำประชำสมัพนัธง์ำน ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำ
ป้ำยประชำสมัพนัธ ์ค่ำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นและเก่ียวขอ้งในกำร
จดังำนส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร   
- เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือหนงัส่ือสัง่กำร  ดงัน้ี   
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยค่ำใชจ่้ำย
ในกำรจดังำน กำรแข่งขนักีฬำและกำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำร
แข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 113 ล ำดบัท่ี 254      
    (กองกำรศึกษำฯ) 

      

    
โครงกำรปฐมนิเทศและประชุมผูป้กครองของศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหมำกฝ้ำย 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรปฐมนิเทศและ
ประชุมผูป้กครองของศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็องคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองหมำกฝ้ำย โดยมค่ีำใชจ่้ำยประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำย
เก่ียวกบักำรใชแ้ละกำรตกแต่งสถำนท่ีอบรม ค่ำใชจ่้ำยในพธีิ
เปิดและปิดกำรอบรม ค่ำวสัดุ  เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่ำ
ประกำศนียบตัร  ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพเ์อกสำรและ
ส่ิงพิมพ ์ ค่ำหนงัสือส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรอบรม ค่ำใชจ่้ำยในกำร
ติดต่อส่ือสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรอบรม  ค่ำกระเป๋ำ

      

หน้า  133



หรือส่ิงท่ีใชบ้รรจุเอกสำรส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรอบรม ค่ำของ
สมนำคุณในกำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำป่ำย
ประชำสมัพนัธ ์ ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นในกำรอบรมส ำหรับกำร
จดัท ำโครงกำร   
- เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือหนงัส่ือสัง่กำร ดงัน้ี    
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้ท่ีทอ้งถ่ิน 
 พ.ศ. 2557     
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 92 ล ำดบัท่ี 185         
    (กองกำรศึกษำฯ) 

    
โครงกำรประกวดวำดภำพ ระบำยสี เรียงควำมวนัแม่ จ ำนวน 9,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรประกวดวำด
ภำพ ระบำยสี เรียงควำมวนัแม่ โดยมีค่ำใชจ่้ำย
ประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรใชแ้ละกำรตกแต่ง
สถำนท่ี ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ  ำเป็นในกำรจดั
งำน ค่ำใชจ่้ำยในกำรประกวดหรือแข่งขนัค่ำจำ้งเหมำจดั
นิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และค่ำใชจ่้ำยในกำรโฆษณำ
ประชำสมัพนัธง์ำนค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำย
ประชำสมัพนัธ ์ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำใชจ่้ำย
อ่ืนท่ีจ  ำเป็นและเก่ียวขอ้งในกำรจดังำนส ำหรับกำรจดัท ำ
โครงกำร          
- เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี   
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยค่ำใชจ่้ำย
ในกำรจดังำน กำรแข่งขนักีฬำและกำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำร
แข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 92 ล ำดบัท่ี 186      
    (กองกำรศึกษำฯ) 
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โครงกำรพฒันำครู/ผูดู้แลเด็กของศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็องค ์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองหมำก ฝ้ำย 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรพฒันำครูผูดู้แลเด็ก/ผูดู้แลเด็กของ
ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหมำก
ฝ้ำย (เงินอุดหนุนส ำหรับส่งเสริมศกัยภำพกำรจดักำรศึกษำของ
ทอ้งถ่ิน) 
- เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี  
    1. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0816.2/ว 2598 ลงวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2562    
    2. หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0816.2/ว 3274  ลงวนัท่ี  19  มิถุนำยน 2561   
    (ทั้งน้ี จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อไดรั้บกำรจดัสรรงบประมำณ 
จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน) 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 90 ล ำดบัท่ี 178       
    (กองกำรศึกษำฯ) 

      

    
โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของเดก็ปฐมวยัทอ้งถ่ินไทย ผำ่นกำรเล่น 
(สนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำ) 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้ของเดก็ปฐมวยัทอ้งถ่ินไทย ผำ่นกำรเล่น (สนำมเด็กเล่น
สร้ำงปัญญำ) โดยมีค่ำใชจ่้ำยประกอบดว้ยค่ำใชจ่้ำยส ำหรับกำร
จดัซ้ือและจดัหำวสัดุท่ีใชใ้นกำรสร้ำงสนำมเดก็เล่นสร้ำง
ปัญญำ ตำมแบบฐำนกำรเล่นของสนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำท่ี
กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ินก ำหนด  
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.4/ว 3987 ลงวนัท่ี 7 ธนัวำคม 2561 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 95 ล ำดบัท่ี 198 

      

    

โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำกิจกรรม
พฒันำผูเ้รียน) ศนูยพ์ฒันำเด็กเลก็องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
หมำกฝ้ำย 

จ ำนวน 21,930 บำท 
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  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน จดัสรรส ำหรับเด็ก
ปฐมวยั (อำย ุ3 – 5 ปี) ตำมโครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน) ของศูนยพ์ฒันำ
เด็กเลก็องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหมำก
ฝ้ำย จ ำนวน 51 คน คนละ 430 บำท/ปี 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนมำก ท่ี มท 0809.4/ว 2070  ลงวนัท่ี  14  กรกฎำคม  2563 
    (ทั้งน้ี จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อไดรั้บกำรจดัสรรงบประมำณ 
จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน)   
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 94 ล ำดบัท่ี 194 
   (กองกำรศึกษำฯ) 

      

    

โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำจดักำรเรียน
กำรสอน)  ของศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
หมำกฝ้ำย 

จ ำนวน 115,600 บำท 

      

  -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดักำรเรียนกำรสอน จดัสรรส ำหรับเด็ก
ปฐมวยั (อำย ุ2-5 ปี) ตำมโครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำจดักำรเรียนกำรสอน)ของศูนยพ์ฒันำ
เด็กเลก็องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหมำกฝ้ำย
จ ำนวน 68 คน คนละ 1,700 บำท/คน/ปี 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน 
ด่วนมำก ท่ี มท 0809.4/ว 2070  ลงวนัท่ี  14  กรกฎำคม  2563 
    (ทั้งน้ี จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อไดรั้บกำรจดัสรรงบประมำณจำก 
กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน) 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
หนำ้ท่ี 93 ล ำดบัท่ี 190 
    (กองกำรศึกษำฯ) 

      

    

โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำเคร่ืองแบบ
นกัเรียน) ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหมำก
ฝ้ำย 

จ ำนวน 15,300 บำท 

      
  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองแบบนกัเรียน จดัสรรส ำหรับเด็ก

ปฐมวยั (อำย ุ3-5 ปี) ตำมโครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำร
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บริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำเคร่ืองแบบนกัเรียน) ของศูนยพ์ฒันำเด็ก
เลก็องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหมำก
ฝ้ำย จ ำนวน 51 คน คนละ 300 บำท/ปี 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนมำก ท่ี มท 0809.4/ว 2070  ลงวนัท่ี  14  กรกฎำคม  2563 
    (ทั้งน้ี จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อไดรั้บจดัสรรงบประมำณ 
จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน) 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนำ้ท่ี 64 ล ำดบัท่ี 193 
    (กองกำรศึกษำฯ) 

    
โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำหนงัสือเรียน) 
ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหมำกฝ้ำย 

จ ำนวน 10,200 บำท 

      

  - เพื่อใชจ่้ำยเป็นค่ำหนงัสือเรียน จดัสรรส ำหรับเด็กปฐมวยั
(อำย ุ3-5 ปี) ตำมโครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ (ค่ำหนงัสือเรียน) ของศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็องคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองหมำกฝ้ำย จ ำนวน 51 คน คน
ละ 200 บำท/ปี  
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนมำก ท่ี มท 0809.4/ว 2070  ลงวนัท่ี  14  กรกฎำคม  2563 
    (ทั้งน้ี จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อไดรั้บกำรจดัสรรงบประมำณ 
จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน) 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
หนำ้ท่ี 93 ล ำดบัท่ี 192 
    (กองกำรศึกษำฯ) 

      

    
โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำอุปกรณ์กำร
เรียน) ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหมำกฝ้ำย 

จ ำนวน 10,200 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียน จดัสรรส ำหรับเดก็
ปฐมวยั (อำย ุ3-5 ปี) ตำมโครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน) ของศูนยพ์ฒันำเด็ก
เลก็องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหมำก
ฝ้ำย จ ำนวน 51 คน คนละ 200 บำท/ปี 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน 
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ด่วนมำก ท่ี มท 0809.4/ว 2070  ลงวนัท่ี  14  กรกฎำคม  2563 
    (ทั้งน้ี จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อไดรั้บกำรจดัสรรงบประมำณ 
จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน) 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
หนำ้ท่ี 93 ล ำดบัท่ี 191 
    (กองกำรศึกษำฯ) 

    

โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยสนบัสนุนสถำนศึกษำ (ค่ำอำหำร
กลำงวนั) ของศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
หมำกฝ้ำย 

จ ำนวน 333,200 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยโครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยบริกำร
บริหำรสถำนศึกษำของศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็องคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองหมำกฝ้ำย ค่ำอำหำรกลำงวนั (เงินอุดหนุนส ำหรับ
สนบัสนุนอำหำรกลำงวนั) อตัรำม้ือละ 20 บำทต่อคนเป็น
เวลำ 245 วนั จ ำนวนเดก็นกัเรียน 68 คน (ยอดนกัเรียน  
ณ 10 มิถุนำยน 2563) 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนมำก ท่ี มท 0809.4/ว 2070  ลงวนัท่ี  14  กรกฎำคม  2563 
    (ทั้งน้ี จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อไดรั้บกำรจดัสรรงบประมำณ 
จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน) 
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
หนำ้ท่ี 90 ล ำดบัท่ี 179  
 (กองกำรศึกษำฯ) 

      

    
โครงกำรหนูนอ้ยรักกำรอ่ำน จ ำนวน 12,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรหนูนอ้ยรักกำร
อ่ำน โดยมีค่ำใชจ่้ำยประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรใชแ้ละ
กำรตกแต่งสถำนท่ี ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ  ำเป็น
ในกำรจดังำน ค่ำใชจ่้ำยในกำรประกวดหรือแข่งขนัค่ำจำ้งเหมำ
จดันิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และค่ำใชจ่้ำยในกำร
โฆษณำประชำสมัพนัธง์ำนค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำย
ประชำสมัพนัธ ์ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำใชจ่้ำย
อ่ืนท่ีจ  ำเป็นและเก่ียวขอ้งในกำรจดังำนส ำหรับกำรจดัท ำ

      

หน้า  138



โครงกำร   
- เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
   1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยค่ำใชจ่้ำยใน
กำรจดังำน กำรจดัแข่งขนักีฬำและ กำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำร
แข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  
    - เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนำ้ท่ี 92 ล ำดบัท่ี 189 
    (กองกำรศึกษำฯ) 

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพยสิ์นใหม้ีสภำพ
เหมือนเดิมตำมปกติของศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็ 
    - ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภณัฑ ์เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซม ครุภณัฑป์ระเภท
ต่ำงๆ เช่น ตู ้ โต๊ะ เกำ้อ้ี คอมพิวเตอร์ พิมพดี์ด เคร่ืองถ่ำย
เอกสำร เคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองปรับอำกำศ ฯลฯ 
    - ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง เพื่อจ่ำย
เป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้ำงของศูนย์
พฒันำเด็กเลก็ ท่ีช  ำรุดเสียหำย หรือจ ำเป็นตอ้งบ ำรุงรักษำเพื่อมิ
ใหเ้กิดควำมเสียหำยหรือทรุดโทรมกว่ำเดิม เช่น อำคำรส ำนกั
หอ้งท ำงำน หอ้งประชุม ร้ัว ถนน และบรรดำส่ิงก่อสร้ำง
อ่ืนๆ ฯลฯ 
    - ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นอ่ืน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นอ่ืน เช่น วสัดุประเภท
ต่ำงๆ ฯลฯ ใหอ้ยูใ่นสภำพใชง้ำนไดดี้เหมือนเดิม ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมำก 
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนำยน 2558 
    (กองกำรศึกษำ) 
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ค่าวสัดุ รวม 954,865 บาท 

   
วสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

      - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุต่ำงๆ ท่ีจ  ำเป็นตอ้งใชใ้น
ส ำนกังำน เช่น กระดำษ แฟ้ม แมค็ ลูกแมค็ หมึก
พิมพ ์ปำกกำ ดินสอ ชั้นวำงของอเนกประสงค ์ฯลฯ 
    - เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
    (กองกำรศึกษำ) 

      

   
วสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 10,000 บำท 

      

      - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวนัดุงำนบำ้นงำนครัวและวสัดุท่ีใชท้  ำควำม
สะอำดและอุปกรณ์อ่ืนๆ ฯลฯ 
    - เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี มิถุนำยน 2559 
    (กองกำรศึกษำ) 

      

   
ค่ำอำหำรเสริม (นม) จ ำนวน 894,865 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรซ้ืออำหำรเสริม (นม) ของ
โรงเรียนในเขตต ำบลหนองหมำกฝ้ำยสงักดัส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) จ ำนวน 4 แห่ง และ
ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ต ำบลหนองหมำกฝ้ำย 1 แห่ง คน
ละ 7.37 บำท/วนั จ ำนวน 260 วนั จ ำนวน 52 สปัดำห์ๆ
ละ 5 วนั เวน้วนัเสำร์ – อำทิตย ์ยอดเด็ก
นกัเรียน ณ 10 มิถุนำยน 2563 และองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลตั้ง
สมทบให้ รวมเป็นเงิน  894,865  บำท  ดงัน้ี 
    1. โรงเรียนวดัพุทธิสำร เด็กนกัเรียน  127 คน 
เป็นเงิน  243,357.4 บำท 
    2. โรงเรียนบำ้นท่ำชำ้ง เด็กนกัเรียน 120 คน 
เป็นเงิน  229,944 บำท 
    3. โรงเรียนบำ้นใหม่ศรีจ  ำปำทอง เด็กนกัเรียน 90 คน 
เป็นเงิน 172,458 บำท 
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    4. โรงเรียนบำ้นภกัดีแผน่ดิน  เด็กนกัเรียน 62 คน 
เป็นเงิน 118,804.4  บำท   
    5. ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ต ำบลหนองหมำกฝ้ำย เด็ก
นกัเรียน 68 คน 
เป็นเงิน 130,302 บำท 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนมำก ท่ี มท 0809.4/ว 2070  ลงวนัท่ี  14  กรกฎำคม  2563 
    (ทั้งน้ี จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อไดรั้บกำรจดัสรรงบประมำณ 
จำกกรมกำรส่งเสริมปกครองทอ้งถ่ิน) 
    - เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
หนำ้ท่ี 91 ล ำดบัท่ี 181,182 
    (กองกำรศึกษำฯ) 

        
 

      

   
วสัดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

      - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผน่จดัเก็บ
ขอ้มูล (CD) หมึกพิมพผ์งหมกึคอมพิวเตอร์ และค่ำจดัซ้ือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบักำรปฏิบติังำน ฯลฯ 
    - เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
    (กองกำรศึกษำ)  

      

   
วสัดุกำรศกึษำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

      - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุกำรศึกษำ เช่น ส่ือกำรเรียนกำร
สอน และอ่ืนๆ ฯลฯ  
    - เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
    (กองกำรศึกษำ) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท 

   
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรเช่ำสญัญำณระบบ
อินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ดและค่ำส่ือสำรอ่ืนๆ  ค่ำ
เคเบ้ิลทีวี  ค่ำเช่ำช่องสญัญำณดำวเทียม  เป็นตน้  และให้
หมำยควำมรวมถึงค่ำใชจ่้ำยเพื่อใหไ้ดใ้ชบ้ริกำรดงักล่ำวและ
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบักำรใชบ้ริกำรของศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็ 
- เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย  
ท่ี มท 0808.2/ว 2217 ลงวนัท่ี  19  มีนำคม  2561 

      

  
งบลงทุน รวม 307,960 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 77,500 บาท 

   
ครุภณัฑส์ ำนกังำน       

    
ตูเ้หลก็ แบบ 4 ล้ินชกั จ ำนวน 7,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือตูเ้หลก็ แบบ 4 ล้ินชกั จ ำนวน 1 ตู ้โดยมี
คุณลกัษณะ ดงัน้ี 
    1) มีหูล้ินชกั 
    2) คุณสมบติัตำมมำตรฐำนผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรม (มอก.) 
( เกณฑร์ำคำมำตรฐำนครุภณัฑ ์ฉบบัเดือน
ธนัวำคม 2562 ส ำนกังบประมำณ) 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
     (กองกำรศึกษำฯ) 

      

   
ครุภณัฑก์ำรศกึษำ       

    
โต๊ะกิจกรรมเด็กหนำ้โฟเมกำ้ พร้อมเกำ้อ้ีนัง่ ๖ ตวั จ ำนวน 47,500 บำท 

      

  -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือโต๊ะกิจกรรมเดก็หนำ้โฟเมกำ้ พร้อมเกำ้อ้ี
นัง่ 6 ตวั           
จ ำนวน 4 ชุด โดยมีขนำด 60?120?50 ซม. 
    (เป็นรำคำท่ีมีกำรซ้ือขำยตำมทอ้งตลำด) 
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- เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี  
    1. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
    (กองกำรศึกษำ) 

   
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์       

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 23,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน
ประมวลผล จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี   
    - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่นอ้ยกว่ำ 4 แกน
หลกั (4 core) โดยมีควำมเร็วสญัญำณนำฬิกำ 
พ้ืนฐำนไม่นอ้ยกว่ำ 1.6 GHz และมีเทคโนโลยเีพ่ิมสญัญำณ
นำฬิกำไดใ้นกรณีท่ีตอ้งใชค้วำมสำมำรถใน 
กำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย 
    - หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดียวกนั ขนำดไม่
นอ้ยกว่ำ 6 MB 
    - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลกัษณะอยำ่ง
ใดอยำ่งหน่ึง หรือดีกว่ำ ดงัน้ี  
        1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยูบ่น
แผงวงจรหลกัท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช ้
หน่วยควำมจ ำแยกจำกหน่วยควำมจ ำหลกัขนำดไม่นอ้ย
กว่ำ 2 GB 
        2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพท่ีมีควำมสำมำรถใน
กำรใชห้น่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดง 
ภำพขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 2 GB 
    - มีหน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มี
ขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 4 GB 
    - มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุ
ไม่นอ้ยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่
นอ้ยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
    - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือ
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ภำยนอก (External) จ ำนวน 1 หน่วย 
    - มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวน 
ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ช่อง  
    - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่นอ้ย
กว่ำ 3 ช่อง 
    - มีแป้นพิมพแ์ละเมำส์  
    - มีจอแสดงภำพในตวั และมีขนำดไมน่อ้ยกว่ำ 21 น้ิว ควำม
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
    - สำมำรถใชง้ำน Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
     (กองกำรศึกษำฯ) 

        

 
      

   
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 230,460 บาท 

   
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค       

    

โครงกำรเจำะบ่อบำดำลปรับปรุงระบบประปำ ศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็
บำ้นหนองหมำกฝ้ำย 1 แห่ง ต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ  ำเภอวฒันำนคร 
จงัหวดัสระแกว้ 

จ ำนวน 230,460 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำง โครงกำรเจำะบ่อบำดำลปรับปรุง
ระบบประปำ ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็บำ้นหนองหมำกฝ้ำย 1 แห่ง 
 ต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวฒันำนคร จงัหวดัสระแกว้ 
(ตำมแบบแปลนและรำยละเอียดประมำณกำรของ อบต.หนอง
หมำกฝ้ำย) 
- เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือหนงัสือสัง่ ดงัน้ี  
    1. พระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 
    2. พระรำชบญัญติัก  ำหนดแผนและขั้นตอนกระจำยอ ำนำจ 
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 
    3. พระรำชบญัญติักำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบริหำรพสัดุ 
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ภำครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1  หนำ้ท่ี 15 ล ำดบัท่ี 18           
    (กองช่ำง) 
     

  
งบเงินอุดหนุน รวม 1,596,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 1,596,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
โครงกำรสนบัสนุนอำหำรกลำงวนัโรงเรียน สพฐ ภำยในเขตต ำบล
หนองหมำกฝ้ำย ทั้ง 4 แห่ง 

จ ำนวน 1,596,000 บำท 

      

  - เพื่ออุดหนุนโรงเรียนสงักดั สพฐ. 4 แห่ง ในเขตพ้ืนท่ีต ำบล
แคนเหนือ เพื่อเป็นค่ำอำหำรกลำงวนัส ำหรับ เด็กอนุบำลและ
เด็ก ป.1-ป.6 อตัรำม้ือละ 20 บำทต่อคน จ ำนวน 200 วนั ตำม
หลกัเกณฑท่ี์ไดรั้บจดัสรร ดงัน้ี 
    1. โรงเรียนบำ้นท่ำชำ้ง จ ำนวน 120 คน 
(ยอดเด็กนกัเรียน ณ 10 มิถุนำยน 2563) 
รวมเป็นเงิน 480,000 บำท 
    2. โรงเรียนบำ้นภกัดีแผน่ดิน จ ำนวน 62 คน 
(ยอดเด็กนกัเรียน ณ 10 มิถุนำยน 2563) 
รวมเป็นเงิน 248,000 บำท 
    3. โรงเรียนบำ้นใหม่ศรีจ  ำปำทอง จ ำนวน 90 คน 
(ยอดเด็กนกัเรียน ณ 10 มิถุนำยน 2563) 
รวมเป็นเงิน 360,000 บำท 
    4. โรงเรียนวดัพุทธิสำร จ ำนวน 127 คน 
(ยอดเด็กนกัเรียน ณ 10 มิถุนำยน 2563) 
รวมเป็นเงิน 508,000 บำท 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนมำก ท่ี มท 0809.4/ว 2070  ลงวนัท่ี  14  กรกฎำคม  2563 
    (ทั้งน้ี จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อไดรั้บกำรจดัสรรงบประมำณ 
จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
หนำ้ท่ี 90 ล ำดบัท่ี 180 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข รวม 640,000 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 480,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอำสำสมคัรบริบำล
ทอ้งถ่ิน จ ำนวน 2 คน อตัรำค่ำตอบแทนตำมหลกัเกณฑท่ี์
ก ำหนด 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยอำสำสมคัร
บริบำลทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ 

      

    

โครงกำรขบัเคล่ือนตำมโครงกำรสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจำกโรค
พิษสุนขับำ้ ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย ์ดร.สมเด็จพระเจำ้นอ้งนำง
เธอ เจำ้ฟ้ำจุฬำภรณวลยัลกัษณ์ อคัรรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควฒัน 
วรขตัติยรำชนำรี 

จ ำนวน 130,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรขบัเคล่ือนตำม
โครงกำรขบัเคล่ือนตำมโครงกำรสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั
จำกโรคพษิสุนขับำ้ ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย ์ดร.สมเด็จ
พระเจำ้นอ้งนำงเธอ เจำ้ฟ้ำจุฬำภรณวลยัลกัษณ์ อคัรรำช
กุมำรี กรมพระศรีสวำงควฒัน วรขตัติยรำชนำรี โดยมค่ีำใชจ่้ำย
ประกอบดว้ย ค่ำวคัซีน ค่ำอุปกรณ์ในกำรฉีด ค่ำจำ้งเหมำฉีด
วคัซีน ค่ำกิจกรรมใหค้วำมรู้ในกำรป้องกนัและควบคุมโรคพิษ
สุนขับำ้ ค่ำป้ำย ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำรและ
เคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำรว่ำง  ค่ำเคร่ืองเสียง ค่ำจดัสถำนท่ี ค่ำวสัดุ
อุปกรณ์และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
- เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำร 
จดัสวสัดิภำพสตัวข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 2562 
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    2. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0819.3/ว 1795 ลงวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2562 
    3. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัท่ี 5 กรกฎำคม 2561 
    4. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0819.3/ว 1393 ลงวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2531 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 99 ล ำดบัท่ี 210           
    (ส ำนกังำนปลดั) 

    
โครงกำรส่งเสริมและรณรงคก์ำรป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก จ ำนวน 140,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมและ
รณรงคก์ำรป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก โดยมีค่ำใชจ่้ำย
ประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรใชแ้ละกำรตกแต่ง
สถำนท่ี  ค่ำใชจ่้ำยในพิธีเปิดและปิด  ค่ำวสัดุ  เคร่ืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำพิมพเ์อกสำรและส่ิงพิมพ ์ ค่ำ
หนงัสือ  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ  ค่ำกระเป๋ำหรือส่ิงท่ีใชบ้รรจุ
เอกสำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม  ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำป้ำยประชำสมัพนัธ ์ค่ำ
ทรำยอะเบท  ค่ำน ้ ำยำพ่นหมอกควนัก ำจดัลูกน ้ ำและยงุลำย  ค่ำ
น ้ ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ ำมนัผสมน ้ ำยำพ่นหมอกควนั ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน
ท่ีจ  ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร   
- เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำร
ฝึกอบรม 
และกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 98 ล ำดบัท่ี 208 
    (ส ำนกังำนปลดั)  

      

    
โครงกำรส่งเสริมสุขภำพผูสู้งอำย ุ จ ำนวน 80,000 บำท 

      
  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมสุขภำพ

ผูสู้งอำยุ โดยมค่ีำใชจ่้ำยประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรใช้
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และกำรตกแต่งสถำนท่ี  ค่ำใชจ่้ำยในพิธีเปิดและปิด  ค่ำ
วสัดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่ำประกำศนียบตัร  ค่ำถ่ำย
เอกสำร  ค่ำพิมพเ์อกสำรและส่ิงพิมพ ์ ค่ำหนงัสือ  ค่ำใชจ่้ำยใน
กำรติดต่อส่ือสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำกระเป๋ำหรือส่ิงท่ีใช้
บรรจุเอกสำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม  ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำป้ำย
ประชำสมัพนัธ ์ ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นในกำรส ำหรับกำรจดัท ำ
โครงกำร    
- เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1.พระรำชบญัญติัผูสู้งอำย ุพ.ศ. 2546  
    2. พระรำชบญัญติัผูสู้งอำย ุ(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553  
    3. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ี
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 100 ล ำดบัท่ี 214   
    (ส ำนกังำนปลดั)      

    

โครงกำรส ำรวจขอ้มูลจ ำนวนสตัวแ์ละข้ึนทะเบียนสตัวต์ำมโครงกำร
สตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจำกโรคพษิสุนขับำ้ ตำมพระปณิธำน
ศำสตรำจำรย ์ดร.สมเดจ็พระเจำ้นอ้งนำงเธอ เจำ้ฟ้ำจุฬำภรณวลยั
ลกัษณ์ อคัรรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควฒัน วรขตัติยรำชนำรี 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส ำรวจขอ้มูล
จ ำนวนสตัวแ์ละข้ึนทะเบียนสตัวต์ำมโครงกำรสตัวป์ลอด
โรค คนปลอดภยัจำกโรคพิษสุนขับำ้ ตำมพระปณิธำน
ศำสตรำจำรย ์ดร.สมเด็จพระเจำ้นอ้งนำงเธอ เจำ้ฟ้ำจุฬำภรณ
วลยัลกัษณ์ อคัรรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควฒัน วรขตัติยรำช
นำรี โดยมีค่ำใชจ่้ำยประกอบดว้ย ค่ำจำ้งส ำรวจและข้ึนทะเบียน
สตัว ์และค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
- เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
   1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำร 
จดัสวสัดิภำพสตัวข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 2562 
    2. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  
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ท่ี มท 0819.3/ว 1795 ลงวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2562 
    3. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัท่ี 5 กรกฎำคม 2561 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 99 ล ำดบัท่ี 211  
    (ส ำนกังำนปลดั) 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
โครงกำรพระรำชด ำริดำ้นสำธำรณสุข จ ำนวน 160,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพระรำชด ำริดำ้น
สำธำรณสุข โดยมีค่ำใชจ่้ำยประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำร
ใชแ้ละกำรตกแต่งสถำนท่ีฝึกอบรม ค่ำใชจ่้ำยในพิธีเปิดและปิด
กำรฝึกอบรม ค่ำวสัดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่ำ
ประกำศนียบตัร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพเ์อกสำรและ
ส่ิงพิมพ ์ ค่ำหนงัสือส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม  ค่ำใชจ่้ำยใน
กำรติดต่อส่ือสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม  ค่ำ
กระเป๋ำหรือส่ิงท่ีใชบ้รรจุเอกสำรส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำร
ฝึกอบรม  ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน  ค่ำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำยำนพำหนะ  ค่ำ
ป้ำยโครงกำร  ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นในกำรฝึกอบรมส ำหรับกำร
จดัท ำโครงกำร  
- เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัท่ี 5 กรกฎำคม  2561  
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 142 ล ำดบัท่ี 337    
    (ส ำนกังำนปลดั)       
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานสวสัดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 660,000 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 660,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร       

    
ค่ำจำ้งเหมำรถรับส่งเด็กเลก็ จ ำนวน 390,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำรถรับส่งเดก็เลก็ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็
บำ้นหนองหมำกฝ้ำย เพื่อจดัหำรถตูรั้บ-ส่ง นกัเรียน 
บำ้นไกล เด็กยำกจนและเด็กดอ้ยโอกำสศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ 
ต ำบลหนองหมำกฝ้ำย จ ำนวน 1 คนั วิ่งจ  ำนวน 2 รอบต่อ
วนั เป็นเงินวนัละ 1,500.- บำท จ ำนวน 260 วนั 
- เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ และหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลง
วนัท่ี 10 กรกฎำคม 2563 
หนำ้ท่ี 104 ล ำดบัท่ี 222 
    (กองกำรศึกษำฯ) 

      

   
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงกำรพฒันำสตรีและเสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งของครอบครัว จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพฒันำสตรีและ
เสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งของครอบครัว โดยมีค่ำใชจ่้ำย
ประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรใชแ้ละกำรตกแต่ง
สถำนท่ี ค่ำใชจ่้ำยในพิธีเปิดและปิด ค่ำวสัดุ เคร่ืองเขียน และ
อุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบตัร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพเ์อกสำรและ
ส่ิงพิมพ ์ค่ำหนงัสือ ค่ำใชจ่้ำยในกำรติดต่อส่ือสำร ค่ำเช่ำ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำกระเป๋ำหรือส่ิงท่ีใชบ้รรจุเอกสำร ค่ำอำหำร
ว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ำย
โครงกำรค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร 
- เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำร 
ฝึกอบรมและกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน 
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พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนำ้ท่ี 105 ล ำดบัท่ี 226 
    (ส ำนกังำนปลดั) 

    
โครงกำรเยีย่มบำ้นผูสู้งอำย ุผูพ้ิกำร ผูด้อ้ยโอกำส จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเยีย่มบำ้น
ผูสู้งอำยุ ผูพ้ิกำร ผูด้อ้ยโอกำส โดยมีค่ำใชจ่้ำย
ประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรใชแ้ละกำรตกแต่ง
สถำนท่ี ค่ำใชจ่้ำยในพิธีเปิดและปิด ค่ำวสัดุ เคร่ืองเขียน และ
อุปกรณ์ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพเ์อกสำรและส่ิงพิมพ ์ค่ำ
หนงัสือ ค่ำใชจ่้ำยในกำรติดต่อส่ือสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำ
กระเป๋ำหรือส่ิงท่ีใชบ้รรจุเอกสำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ำย
โครงกำร ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร 
- เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยเพื่อช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2560 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 
    2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำร 
ฝึกอบรมและกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนำ้ท่ี 105 ล ำดบัท่ี 226 
    (ส ำนกังำนปลดั) 

      

    
โครงกำรวนัเด็กแห่งชำติ จ ำนวน 130,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรวนัเดก็
แห่งชำติ โดยมีค่ำใชจ่้ำยประกอบดว้ยค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรใช้
และกำรตกแต่งสถำนท่ี ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวสัดุอุปกรณ์ท่ี
จ  ำเป็นในกำรจดังำน ค่ำใชจ่้ำยในกำร 
ประกวดหรือแข่งขนั ค่ำจำ้งเหมำจดันิทรรศกำร ค่ำมหรสพกำร
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แสดง และค่ำใชจ่้ำยในกำรโฆษณำประชำสมัพนัธง์ำน ค่ำป้ำย
โครงกำร ค่ำป้ำยประชำสมัพนัธ ์ค่ำอำหำรว่ำง และ
เคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นและเก่ียวขอ้งในกำร
จดังำนส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร 
- เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยค่ำใชจ่้ำย 
ในกำรจดังำน กำรจดัแข่งขนักีฬำ และ กำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วม 
กำรแข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนำ้ท่ี 103 ล ำดบัท่ี 221 
(ส ำนกังำนปลดั) 

    
โครงกำรอบรมส่งเสริมและพฒันำศกัยภำพเด็กและเยำวชน จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมส่งเสริม
และพฒันำศกัยภำพเด็กและเยำวชน โดยมีค่ำใชจ่้ำย
ประกอบดว้ย ค่ำป้ำยประกำศค่ำวสัดุอุปกรณ์ ส่ือ
ประชำสมัพนัธ ์เช่น แผน่พบั 
โปสเตอร์ ปฏิทิน ซีดีหรือส่ิงพิมพต่์ำงๆ รวมถึงค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ี
จ  ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร 
- เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือหนงัส่ือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. พระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรพฒันำเดก็และเยำวชน 
แห่งชำติ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
    2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำร 
ฝึกอบรมและกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนำ้ท่ี 105 ล ำดบัท่ี 227 
    (ส ำนกังำนปลดั) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 2,278,290 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,403,160 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,403,160 บาท 

   
เงินเดือนพนกังำน จ ำนวน 708,180 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแ้ก่ 
พนกังำนส่วนต ำบลในสงักดักองช่ำง จ ำนวน 2 อตัรำ  
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไวไ้ม่เกิน  12  เดือน ดงัน้ี     
    1. ผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำง  จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง    
    2. นำยช่ำงโยธำ (ว่ำง) จ ำนวน 1  ต ำแหน่ง     
- เป็นไปตำมระเบียบ  กฎหมำย และหนงัส่ือสัง่กำร  ดงัน้ี   
    1. พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 
    2. หนงัสือส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2558  
    (กองช่ำง) 

      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนกังำน จ ำนวน 21,300 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชัว่ครำวใหแ้ก่ 
พนกังำนส่วนต ำบลในสงักดักองช่ำง ท่ีมีสิทธิไดรั้บ  
จ ำนวน 1 อตัรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไวไ้ม่เกิน 12 เดือน ดงัน้ี     
    1. นำยช่ำงโยธำ (ว่ำง) จ ำนวน 1 อตัรำ     
- เป็นไปตำมระเบียบ  กฎหมำย และหนงัส่ือสัง่กำร  ดงัน้ี   
    1. พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน 
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 
    2. หนงัสือส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2558  
    (กองช่ำง) 

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

        - เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งใหแ้ก่พนกังำนส่วนต ำบล       
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ในสงักดักองช่ำง ท่ีมีสิทธิไดรั้บ จ ำนวน 1 อตัรำ  
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไวไ้ม่เกิน  12  เดือน ดงัน้ี 
    1. ผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำง จ ำนวน 1 อตัรำ   
-เป็นไปตำมระเบียบ  กฎหมำย และหนงัส่ือสัง่กำร  ดงัน้ี   
    1. พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  
พ.ศ.2542 
    2. หนงัสือส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2558  
    (กองช่ำง) 

   
ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 595,680 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งและเงินปรับปรุง 
ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งในสงักดักองช่ำง จ ำนวน 4 อตัรำ  
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไวไ้ม่เกิน  12  เดือน ดงัน้ี 
    1. ผูช่้วยนำยช่ำงโยธำ  จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง     
    2. ผูช่้วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ  จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง     
    3. ผูช่้วยเจำ้พนกังำนธุรกำร  จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง     
    4. คนงำน  จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง     
- เป็นไปตำมระเบียบ  กฎหมำย และหนงัส่ือสัง่กำร  ดงัน้ี   
    1. พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 
    2. หนงัสือส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2558  
    (กองช่ำง) 

      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 36,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครองชีพชัว่ครำวพนกังำนจำ้ง  
ท่ีมีสิทธิไดรั้บ จ ำนวน 2  อตัรำ  โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว ้
ไม่เกิน 12 เดือน  ดงัน้ี    
    1. ผูช่้วยเจำ้พนกังำนธุรกำร  จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง    
    2. คนงำน  จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง    
- เป็นไปตำมระเบียบ  กฎหมำย และหนงัส่ือสัง่กำร  ดงัน้ี   
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    1. พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  
พ.ศ.2542 
    2. หนงัสือส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2558      
    (กองช่ำง) 

  
งบด าเนนิงาน รวม 633,130 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 223,130 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

จ ำนวน 198,130 บำท 

      

  1) ค่ำตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวลัประจ ำปี) 
   - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรำงวลัประจ ำปี) ส ำหรับพนกังำนส่วน
ทอ้งถ่ิน จ ำนวน 98,130 บำท 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรก ำหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงิน
รำงวลัประจ ำปีแก่พนกังำนส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรำยจ่ำยอ่ืนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีสำมำรถเบิกจ่ำยได ้ตำมประเภทรำยจ่ำย
น้ี 10,000 บำท 
    (กองช่ำง) 

      

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำ
รำชกำร ใหแ้ก่ พนกังำนส่วนต ำบล ลูกจำ้งประจ ำ และพนกังำน
จำ้งท่ีมำปฏิบติั งำนนอกเวลำรำชกำรและวนัหยดุรำชกำรซ่ึง
เป็นงำนเร่งด่วนนอก เวลำรำชกำรปกติหรืองำนท่ีไม่อำจท ำใน
เวลำรำชกำรได ้ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำร
เบิกจ่ำย เงินตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำรของ
องคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
    (กองช่ำง) 
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เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตรใหแ้ก่
ผูบ้ริหำร พนกังำนส่วนต ำบลและลูกจำ้งประจ ำซ่ึงมีสิทธิ เบิก
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได ้
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยสวสัดิกำร
เก่ียวกบักำรศกึษำของบุตรพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 
    (กองช่ำง) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร แยกเป็น      
    - ค่ำเยบ็หนงัสือ ส ำเนำเอกสำร เขำ้ปกหนงัสือ และขอ้บญัญติั
ต่ำงๆ      
    - ค่ำธรรมเนียม และค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม
บุคลำกรทอ้งถ่ินเก่ียวกบักำรปฏิบติังำนขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อพฒันำพนกังำนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ตำมควำมเหมำะสมและค ำนึงถึงสถำนะทำงกำร
คลงั เช่น กำรพฒันำบุคลำกรดำ้นช่ำงใหม้ีควำมรู้ เพื่อใหพ้ร้อม
ส ำหรับกำรปฏิบติังำน กฎหมำย ระเบียบ ฯลฯ เป็นตน้      
    - ค่ำจำ้งเหมำบริกำรต่ำงๆค่ำจำ้งเหมำบริกำรใหผู้รั้บจำ้งท ำ
กำรอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดซ่ึงมิใช่เป็นกำรประกอบ ดดัแปลง ต่อเติม
ครุภณัฑห์รือส่ิงก่อสร้ำงอยำ่งใด และอยูใ่นควำมรับผดิชอบ
ของผูรั้บจำง เช่น ค่ำจำ้งเหมำสูบน ้ ำ ค่ำจำ้งแบกหำมสมัภำระ ค่ำ
ออกของ ค่ำจำ้งเหมำลอกท่อระบำยน ้ ำ ภำยใน อบต.หนอง
หมำกฝ้ำย (ฯลฯ)      
    - ค่ำแรงงำน      
    - ค่ำลำ้ง - อดั - ขยำย      
    - ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำง
วิทยกุระจำยเสียง โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรือส่ิงพิมพต่์ำงๆ      
    - ค่ำเบ้ียประกนัภยั  
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    - ค่ำแรงงำน      
    - อ่ืนๆ      
    - ฯลฯ 
- เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว 4044 ลงวนัท่ี 10 กรกฎำคม  2563 
    (กองช่ำง) 

   
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและ
นอกรำชอำณำจกัร เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำท่ี
พกั ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผำ่นทำงด่วน
พิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใชส้นำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ท่ี
จ  ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ของคณะผูบ้ริหำร  สมำชิก
สภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  พนกังำนองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล  ลูกจำ้ง  และพนกังำนจำ้งองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ท่ี
เดินทำงไปประชุม  อบรม  สมัมนำ  ดูงำน  หรือไปติดต่อ
รำชกำร   
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยใน
กำรเดินทำงไปรำชกำรของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 และ
แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559  
    (กองช่ำง) 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพยสิ์นใหม้ีสภำพ
เหมือนเดิม       
    - ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภณัฑ ์เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภณัฑป์ระเภท
ต่ำงๆ เช่น ตู ้โต๊ะ เกำ้อ้ี คอมพิวเตอร์ พิมพดี์ด เคร่ืองถ่ำย
เอกสำร เคร่ืองปรับอำกำศ ไฟฟ้ำสำธำรณะตำมรำยทำง ฯลฯ        
    - ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง เพื่อจ่ำย
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เป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมถนนดินหรือลูกรัง ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลำดยำง ยำงมะตอย แอสฟัสติกแบบ
ส ำเร็จรูป ท่อระบำยน ้ ำ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำ และ
ส่ิงก่อสร้ำงขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ท่ีช  ำรุดเสียหำย หรือ
จ ำเป็นตอ้งบ ำรุงรักษำเพื่อมิใหเ้กิดควำมเสียหำย หรือทรุดโทรม
กว่ำเดิม เช่น อำคำรส ำนกังำน หอ้งท ำงำน หอ้งประชุม ร้ัว ถนน
และบรรดำส่ิงก่อสร้ำงอ่ืนๆ ฯลฯ        
    - ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นอ่ืน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นอ่ืน เช่น วสัดุประเภท
ต่ำงๆ ฯลฯ ใหอ้ยูใ่นสภำพใชง้ำนไดดี้เหมือนเดิม ฯลฯ   
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
มำก  
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนำยน  2558    
    (กองช่ำง) 
      

   
ค่าวสัดุ รวม 230,000 บาท 

   
วสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุต่ำงๆ ท่ีจ  ำเป็นตอ้งใชใ้น
ส ำนกังำน เช่น กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
    (กองช่ำง) 

      

   
วสัดุไฟฟ้ำและวิทย ุ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือหลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ ปลัก๊ไฟฟ้ำ ฯลฯ 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
    (กองช่ำง) 

      

   
วสัดุก่อสร้ำง จ ำนวน 50,000 บำท 

      
  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง เช่น ทรำย ปูน ตะปู ท่อ

ต่ำง ๆ จอบ เสียมและอ่ืนๆ ฯลฯ 
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- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
    (กองช่ำง) 

   
วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น ้ำมนั
เบนซิน ดีเซล น ้ำมนัเคร่ือง ส ำหรับ
รถจกัรยำนยนต ์รถบรรทุก และอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นกำรปฏิบติัรำชกำร
ของกองช่ำง 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
    (กองช่ำง) 

      

   
วสัดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผน่จดัเก็บ
ขอ้มูล (CD) หมึกพิมพผ์งหมกึคอมพิวเตอร์ และค่ำจดัซ้ือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบักำรปฏิบติังำน ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
    (กองกำรศึกษำ)  

      

   
วสัดุอ่ืน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุต่ำงๆซ่ึงไม่เขำ้ลกัษณะประเภทหน่ึง
ประเภทใดตำมบญัชีจ  ำแนก ประเภทรำยรับและรำยจ่ำยของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น มิเตอร์น ้ ำ - ไฟฟ้ำ สำยส่งน ้ ำ
ดบัเพลิงหวัฉีดน ้ ำดบัเพลิงแบบยำวไฟเลน เชือกกั้นท่ีเกิด
เหตุ ฯลฯ 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
    (กองช่ำง) 

      

  
งบลงทุน รวม 117,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 117,000 บาท 
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ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย ุ       

    
เคร่ืองเสียงกลำงแจง้ พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 95,000 บำท 

      

  - ตูล้  ำโพง 18 น้ิวพร้อมล ำโพง 2 ใบ    
- ตูล้  ำโพงเสียงกลำง พร้อมล ำโพงเสียงแหลม 2 ใบ    
- เคร่ืองขยำยเสียง 4800Q 1 เคร่ือง     
- ขำตั้งตูล้  ำโพงเสียงกลำง 2 ตวั    
- ครอสโอเวอร์ (เคร่ืองแยกสญัญำณ) 1 เคร่ือง    
- มิกเซอร์ 8 CH  1 เคร่ือง    
- EQ 231 (เคร่ืองปรับเสียง) 1 เคร่ือง    
- เพำเวอร์ปลัก๊ 1 เคร่ือง    
- ไมคล์อย ชนิดไมคคู่์ 1 ชุด    
- สำยสญัญำณพร้อมสำยล ำโพง 1 ชุด    
- แลค็ 10 U 3 ฝำ 1 ใบ    

      

   
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์       

    
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 22,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก ส ำหรับงำน
ประมวลผล จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี  
    - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่นอ้ยกว่ำ 4 แกน
หลกั (4 core) จ ำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลกัษณะ อยำ่งใดอยำ่ง
หน่ึง หรือดีกว่ำ ดงัน้ี  
    1) ในกรณีท่ีมีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมใน
ระดบั (Level) เดียวกนั ขนำดไม ่นอ้ยกว่ำ 4 MB ตอ้งมีควำมเร็ว
สญัญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่นอ้ยกว่ำ  2.3 GHz และมี
หน่วย ประมวลผลดำ้นกรำฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
นอ้ยกว่ำ 10 แกน หรือ  
    2)ในกรณีท่ีมีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดบั (Level) เดียวกนั ขนำดไม ่นอ้ยกว่ำ 6 MB  ตอ้งมี
ควำมเร็วสญัญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่นอ้ยกว่ำ 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยเีพ่ิมสญัญำณนำฬิกำไดใ้นกรณีท่ีตอ้งใช้
ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง  
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    - มีหน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำด
ไม่นอ้ยกว่ำ 8 GB              
    - มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุ
ไม่นอ้ยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่
นอ้ยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
    - มีจอภำพท่ีรองรับควำมละเอียดไม่นอ้ย
กว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 12 น้ิว  
    - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่นอ้ย
กว่ำ 3 ช่อง 
    - มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไมน่อ้ยกว่ำ 1
ช่อง  
    - มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวน ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ช่อง  
    - สำมำรถใชง้ำนไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
(เกณฑร์ำคำกลำงและคุณลกัษณะพ้ืนฐำนกำรจดัหำอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนพฤษภำคม 2563) 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 
     (ส ำนกังำนปลดั) 
    

        
 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
อุดหนุนกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ำช่องกล ่ำล่ำง จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มบริหำรกำรใชน้ ้ ำช่องกล ่ำ
ล่ำง เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ภำยในกลุ่ม 
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
        1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงินอุดหนุนของ
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องคก์รปกรองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบั
ท่ี 2 พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 136 ล ำดบัท่ี 325      

    
อุดหนุนกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ำบำ้นภกัดีแผน่ดิน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ำเกษตรกรบำ้นภกัดี
แผน่ดิน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ภำยใน
กลุ่ม 
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกรองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 2 
พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 136 ล ำดบัท่ี 324      

      

    
อุดหนุนกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ำพระปรง จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มบริหำรกำรใชน้ ้ ำอ่ำงเก็บน ้ ำพระ
ปรง เพื่อจ่ำยเป็น 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ภำยในกลุ่ม 
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกรองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 2 
พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 136 ล ำดบัท่ี 323       

      

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 4,301,460 บาท 

  
งบลงทุน รวม 4,301,460 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,005,000 บาท 

   
ครุภณัฑย์ำนพำหนะและขนส่ง       

    
โครงกำรจดัซ้ือรถกระเชำ้ซ่อมไฟฟ้ำแบบอเนกประสงค ์ขนำด 6 ลอ้ จ ำนวน 2,600,000 บำท 

      
  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือรถกระเชำ้ซ่อมไฟฟ้ำแบบ

อเนกประสงค ์ขนำด 6 ลอ้ จ ำนวน 1 คนั โดยมี
      

หน้า  162



คุณลกัษณะ ดงัน้ี  เป็นรถยนตบ์รรทุกชนิดเปิดขำ้งเททำ้ย ตวัรถ
ชนิด 6 ลอ้ ลอ้หนำ้เด่ียว ลอ้หลงัคู่ ขบัเคล่ือนดว้ย เคร่ืองยนต์
ดีเซล มีก  ำลงัแรงมำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 150 แรงมำ้ ตอนหนำ้เป็นหวั
เก๋งสำมำรถบรรจุพนกังำนได ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน (รวมพนกังำน
ขบัรถ) ตอนทำ้ยติดตั้งเครนพร้อมกระเชำ้สูงไม่นอ้ย
กว่ำ 10 เมตร และติดตั้งกระบะเหลก็ ติดตั้งไฟวบัวำบสี
เหลือง 1 ดวง มีระบบสญัญำณไฟต่ำงๆ ตำมกรมขนส่งทำงบก
ก ำหนด และตำมควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบติังำน ตวัรถและ
อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใชง้ำนมำก่อน  
(เป็นรำคำท่ีมีกำรซ้ือขำยตำมทอ้งตลำด) 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน  2559 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 82 ล ำดบัท่ี 152  
    (กองช่ำง)      
 
       

   
ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย ุ       

    
โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำรำยทำง โคมไฟถนนพลงังำนแสงอำทิตย ์
ติดตั้งทำงเขำ้หมู่บำ้น หมู่ท่ี 8 บำ้นภกัดีแผน่ดิน 

จ ำนวน 360,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือโคมไฟถนนพลงังำนแสงอำทิตย ์ติดตั้ง
ทำงเขำ้หมู่บำ้น หมู่ท่ี 8 บำ้นภกัดีแผน่ดิน 
จ ำนวน 8 ตน้ 
(เป็นรำคำท่ีมีกำรซ้ือขำยตำมทอ้งตลำด) 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน  2559 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 80 ล ำดบัท่ี 142 
    (กองช่ำง)     
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โครงกำรขยำยเขตเสียงตำมสำยภำยในหมู่บำ้น หมู่ท่ี 2 บำ้นโคกสว่ำง จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือสำยดรอปวำยด ์ขนำด 0.9 ตำรำง
มิลลิเมตร ยำว 580 เมตร ล ำโพงฮอร์น (ลำยใน
ตวั) จ ำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง 
(เป็นรำคำท่ีมีกำรซ้ือขำยตำมทอ้งตลำด) 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน  2559 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 หนำ้ท่ี 9 ล ำดบัท่ี 13 
    (กองช่ำง)  

      

    
ตูโ้หลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สำย 100 แอมป์ 12 ช่องอุปกรณ์ครบชุด
พร้อมติดตั้ง 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือตูโ้หลดเซ็น
เตอร์ 3 เฟส 4 สำย 100 แอมป์ 12 ช่องอุปกรณ์ครบชุด พร้อม
ติดตั้ง เคร่ือง safe-t-cvt เคร่ืองตดัวงจร กระแสไฟฟ้ำลงดิน
อตัโนมติั 
(เป็นรำคำท่ีมีกำรซ้ือขำยตำมทอ้งตลำด) 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน  2559 
    (กองช่ำง)  

      

   
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 1,296,460 บาท 

   
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค       

    
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ จำกบำ้นนำงจรูญ ดีโสภำ 
ถึงบำ้นนำงจ ำปี สร้อยแมน้ หมู่ท่ี 4 บำ้นท่ำชำ้ง 

จ ำนวน 96,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตจำก
บำ้นนำงจรูญ ดีโสภำ ถึงบำ้นนำงจ ำปี สร้อยแมน้ หมู่ท่ี 4 บำ้น
ท่ำชำ้ง 
กวำ้ง 5 เมตร ยำว 27 เมตร  
(ตำมแบบแปลนและรำยละเอียดประมำณกำรของ อบต.หนอง
หมำกฝ้ำย) 
- เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือหนงัสือสัง่ ดงัน้ี  
    1. พระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
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พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 
    2. พระรำชบญัญติัก  ำหนดแผนและขั้นตอนกระจำยอ ำนำจ 
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 
    3. พระรำชบญัญติักำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบริหำรพสัดุ 
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 65 ล ำดบัท่ี 69 

    
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็จำกบำ้นผูช่้วยสุณียถึ์งบำ้น
นำงสุบิน  ฤำชยั หมู่ท่ี 7 บำ้นหนองไทย 

จ ำนวน 170,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็จำกบำ้นผูช่้วยสุณียถึ์งบำ้นนำงสุบิน ฤำชยั หมู่ท่ี 7 บำ้น
หนองไทย 
กวำ้ง 4 เมตร ยำว 63 เมตร   
(ตำมแบบแปลนและรำยละเอียดประมำณกำรของ อบต.หนอง
หมำกฝ้ำย) 
- เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือหนงัสือสัง่ ดงัน้ี  
    1. พระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 
    2. พระรำชบญัญติัก  ำหนดแผนและขั้นตอนกระจำยอ ำนำจ 
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 
    3. พระรำชบญัญติักำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบริหำรพสัดุ 
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 75 ล ำดบัท่ี 119   

      

    
โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินเสริมลูกรัง  หมู่ท่ี 3 บำ้นใหม่ศรีจ  ำปำ จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินเสริม
ลูกรัง หมู่ท่ี 3 บำ้นใหม่ศรีจ  ำปำ 
กวำ้ง 5 เมตร ยำว 500 เมตร   
(ตำมแบบแปลนและรำยละเอียดประมำณกำรของ อบต.หนอง
หมำกฝ้ำย) 
- เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือหนงัสือสัง่ ดงัน้ี  
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    1. พระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 
    2. พระรำชบญัญติัก  ำหนดแผนและขั้นตอนกระจำยอ ำนำจ 
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 
    3. พระรำชบญัญติักำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบริหำรพสัดุ 
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 60 ล ำดบัท่ี 45   

    

โครงกำรเจำะบ่อบำดำลปรับปรุงระบบประปำ องคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองหมำกฝ้ำย 1 แห่ง ต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ  ำเภอวฒันำ
นคร จงัหวดัสระแกว้ 

จ ำนวน 230,460 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำง โครงกำรเจำะบ่อบำดำลปรับปรุง
ระบบประปำ องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหมำก
ฝ้ำย 1 แห่ง ต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวฒันำนคร จงัหวดั
สระแกว้ 
(ตำมแบบแปลนและรำยละเอียดประมำณกำรของ อบต.หนอง
หมำกฝ้ำย) 
- เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือหนงัสือสัง่ ดงัน้ี  
    1. พระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 
    2. พระรำชบญัญติัก  ำหนดแผนและขั้นตอนกระจำยอ ำนำจ 
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 
    3. พระรำชบญัญติักำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบริหำรพสัดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 -
 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 
หนำ้ท่ี 18 ล ำดบัท่ี 21  

      

    
โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังพ้ืนท่ีกำรเกษตร สวนนำยประทีป สมยั
กุล ถึง นำนำงสำวทองขำว สว่ำงกุล หมู่ท่ี 8 บำ้นภกัดีแผน่ดิน 

จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำง โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังพ้ืนท่ี
กำรเกษตร สวนนำยประทีป สมยักุล ถึง นำนำงสำว
ทองขำว สว่ำงกุล หมู่ท่ี 8 บำ้นภกัดีแผน่ดิน 
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กวำ้ง 4 เมตร ยำว 750 เมตร   
(ตำมแบบแปลนและรำยละเอียดประมำณกำรของ อบต.หนอง
หมำกฝ้ำย) 
- เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือหนงัสือสัง่ ดงัน้ี  
    1. พระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 
    2. พระรำชบญัญติัก  ำหนดแผนและขั้นตอนกระจำยอ ำนำจ 
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 
    3. พระรำชบญัญติักำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบริหำรพสัดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 79 ล ำดบัท่ี 135  

    
โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อกำรเกษตร หมู่ท่ี 2 บำ้นโคกสว่ำง จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำง โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
กำรเกษตร หมู่ท่ี 2 บำ้นโคกสว่ำง 
กวำ้ง 3.5 เมตร ยำว 1,200 เมตร   
(ตำมแบบแปลนและรำยละเอียดประมำณกำรของ อบต.หนอง
หมำกฝ้ำย) 
- เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือหนงัสือสัง่ ดงัน้ี  
    1. พระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 
    2. พระรำชบญัญติัก  ำหนดแผนและขั้นตอนกระจำยอ ำนำจ 
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 
    3. พระรำชบญัญติักำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบริหำรพสัดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 57 ล ำดบัท่ี 30 

      

    
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวำงท่อจำกถนนลำดยำง 
ถึง นำนำยสมพงษ ์ วรสุข หมู่ท่ี 1 บำ้นคลองคนัโท 

จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำง โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง พร้อมวำงท่อจำกถนนลำดยำง ถึง นำนำยสมพงษ ์วรสุข 
หมู่ท่ี 1 บำ้นคลองคนัโท 
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กวำ้ง 4 เมตร ยำว 750 เมตร  
(ตำมแบบแปลนและรำยละเอียดประมำณกำรของ อบต.หนอง
หมำกฝ้ำย) 
- เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือหนงัสือสัง่ ดงัน้ี  
    1. พระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 
    2. พระรำชบญัญติัก  ำหนดแผนและขั้นตอนกระจำยอ ำนำจ 
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 
    3. พระรำชบญัญติักำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบริหำรพสัดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 53 ล ำดบัท่ี 12  

 
งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู รวม 272,750 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 272,750 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 272,750 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร       

    
ค่ำก  ำจดัขยะมูลฝอย จ ำนวน 222,750 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมในกำรบริกำรก ำจดัขยะมูลฝอย ตนั
ละ 550 บำท 
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย และหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. พระรำชบญัญติั รักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบำ้นเมือง (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    2. ประกำศกระทรวงมหำดไทย เร่ือง กำรจดักำรมูล
ฝอย พ.ศ. 2560  
    3. หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/
ว 0263 ลงวนัท่ี 16 มกรำคม 2561 
    4. หนงัสือเทศบำลต ำบลวฒันำนคร ท่ี สก 61003/ว 43 ลง
วนัท่ี 6 สิงหำคม 2563 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนำ้ท่ี 117 ล ำดบัท่ี 268 
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รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงกำรอบรมใหค้วำมรู้พร้อมจดัท ำขยะอินทรียห์รือขยะเปียก
หมู่บำ้นตน้แบบ 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมใหค้วำมรู้
พร้อมจดัท ำขยะอินทรียห์รือขยะเปียกหมู่บำ้นตน้แบบ โดยมี
ค่ำใชจ่้ำยประกอบดว้ย ค่ำป้ำยประกำศ ค่ำวสัดุอุปกรณ์ ส่ือ
ประชำสมัพนัธ ์เช่น แผน่พบั โปสเตอร์ ปฏิทิน ซีดีหรือส่ิงพิมพ์
ต่ำงๆเป็นตน้ รวมถึงค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำ
โครงกำร  
- เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. พระรำชบญัญติัรักษำควำมสะอำดและควำมเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยของบำ้นเมือง (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    2. ประกำศกระทรวงมหำดไทย เร่ือง กำรจดักำรมูลฝอย  
พ.ศ. 2560  
    3. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยใน 
กำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รับกำร ฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ี
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 100 ล ำดบัท่ี 215           
    (ส ำนกังำนปลดั)      

      

 
งานบ าบดัน า้เสีย รวม 271,500 บาท 

  
งบลงทุน รวม 271,500 บาท 

   
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 271,500 บาท 

   
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค       

    
โครงกำรก่อสร้ำงบ่อบ ำบดัน ้ ำท้ิง จุดท่ี 2 บำ้นนำงนงเยำว ์ ประครอง
กำย หมู่ท่ี 6 บำ้นหนองหมำกฝ้ำย 

จ ำนวน 35,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงบ่อบ ำบดัน ้ ำท้ิง จุด
ท่ี 2 บำ้นนำงนงเยำว ์ประครองกำย หมู่ท่ี 6 บำ้นหนองหมำก
ฝ้ำย  
(ตำมแบบแปลนและรำยละเอียดประมำณกำรของ อบต.หนอง
หมำกฝ้ำย) 
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- เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือหนงัสือสัง่ ดงัน้ี  
    1. พระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 
    2. พระรำชบญัญติัก  ำหนดแผนและขั้นตอนกระจำยอ ำนำจ 
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 
    3. พระรำชบญัญติักำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบริหำรพสัดุ 
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 69 ล ำดบัท่ี 91    

    
โครงกำรซ่อมแซมฝำบ่อพกัน ้ ำ หมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 6 จ ำนวน 59,500 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำง โครงกำรซ่อมแซมฝำบ่อพกัน ้ ำ หมู่
ท่ี 5 และหมู่ท่ี 6 
(ตำมแบบแปลนและรำยละเอียดประมำณกำรของ อบต.หนอง
หมำกฝ้ำย) 
- เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือหนงัสือสัง่ ดงัน้ี  
    1. พระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 
    2. พระรำชบญัญติัก  ำหนดแผนและขั้นตอนกระจำยอ ำนำจ 
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 
    3. พระรำชบญัญติักำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบริหำรพสัดุ 
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1  หนำ้ท่ี 7 ล ำดบัท่ี 9   

      

    

โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ ำ ขนำด 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพกัยำว 
107 เมตร และบ่อรับน ้ ำ 1 แห่ง หมู่ท่ี 5 บำ้นหนองหมำกฝ้ำย ต ำบล
หนองหมำกฝ้ำย อ  ำเภอวฒันำนคร จงัหวดัสระแกว้ 

จ ำนวน 177,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำง โครงกำรวำงท่อระบำย
น ้ ำ ขนำด 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพกัยำว 107 เมตร และบ่อ
รับน ้ ำ 1 แห่ง หมู่ท่ี 5 บำ้นหนองหมำกฝ้ำย ต ำบลหนองหมำก
ฝ้ำย อ ำเภอวฒันำนคร จงัหวดัสระแกว้  
(ตำมแบบแปลนและรำยละเอียดประมำณกำรของ อบต.หนอง
หมำกฝ้ำย) 
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- เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือหนงัสือสัง่ ดงัน้ี  
    1. พระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 
    2. พระรำชบญัญติัก  ำหนดแผนและขั้นตอนกระจำยอ ำนำจ 
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 
    3. พระรำชบญัญติักำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบริหำรพสัดุ 
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1  หนำ้ท่ี 5 ล ำดบัท่ี 7    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า  171



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 630,000 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 580,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงกำรฝึกอบรมชุมชนเขม้แข็งต่อสูเ้พื่อเอำชนะยำเสพติด จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมชุมชน
เขม้แข็งต่อสูเ้พื่อเอำชนะยำเสพติด โดยมีค่ำใชจ่้ำย
ประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรใชแ้ละกำรตกแต่งสถำนท่ี
ฝึกอบรม  ค่ำใชจ่้ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม  ค่ำ
วสัดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่ำประกำศนียบตัร ค่ำถ่ำย
เอกสำร  ค่ำพิมพเ์อกสำรและส่ิงพิมพ ์ ค่ำหนงัสือส ำหรับผูเ้ขำ้
รับกำรฝึกอบรม  ค่ำใชจ่้ำยในกำรติดต่อส่ือสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์
ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรมค่ำกระเป๋ำหรือส่ิงท่ีใชบ้รรจุเอกสำร
ส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม  ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม  ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ี
จ  ำเป็นในกำรฝึกอบรมส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร   
- เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี   
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเขำ้รับกำร ฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ี
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557  
    2. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมำก   
ท่ี มท 0816.5/2726 ลงวนัท่ี 4 ธนัวำคม  2560  
    3. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0810.6/ว1463 ลงวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561  
    4. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0810.6/ว3334 ลงวนัท่ี 18 ตุลำคม 2561 
    5. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0810.6/ว 3188 ลงวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2562 
    6. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ท่ี มท 0816.3/ว 1331 ลงวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2563  
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- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)  
หนำ้ท่ี 106 ล ำดบัท่ี 228           
    (ส ำนกังำนปลดั) 

        
 

      

    

โครงกำรฝึกอบรมพฒันำศกัยภำพและศึกษำดูงำนส่งเสริมวิสยัทศัน์
ในกำรท ำงำนของ อสม. กลุ่มสตรี แม่บำ้น และพนกังำน องคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล 

จ ำนวน 500,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมพฒันำ
ศกัยภำพและศกึษำดูงำนส่งเสริมวิสยัทศัน์ในกำรท ำงำน
ของ อสม. กลุ่มสตรี แม่บำ้น และพนกังำนองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล โดยมีค่ำใชจ่้ำยประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรใช้
และกำรตกแต่งสถำนท่ีฝึกอบรม  ค่ำใชจ่้ำยในพิธีเปิดและปิด
กำรฝึกอบรม ค่ำวสัดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์  ค่ำประกำศ 
นียบตัร  ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำพิมพเ์อกสำรและส่ิงพิมพ ์ ค่ำ
หนงัสือส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม ค่ำใชจ่้ำยในกำร
ติดต่อส่ือสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม  ค่ำกระเป๋ำ
หรือส่ิงท่ีใชบ้รรจุเอกสำรส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม  ค่ำของ
สมนำคุณในกำรดูงำน  ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม  ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำท่ีพกั ค่ำยำนพำหนะ  ค่ำป้ำย
โครงกำร  ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นในกำรฝึกอบรมส ำหรับกำร
จดัท ำโครงกำร  
- เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ี
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557     
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 98 ล ำดบัท่ี 207           
     (ส ำนกังำนปลดั) 

      

    
โครงกำรส่งเสริมและสนบัสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดองและ
สมำนฉนัทข์องคนในชำติ 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมและ

สนบัสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉนัทข์องคนใน
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ชำติ โดยมีค่ำใชจ่้ำยประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรใชแ้ละ
กำรตกแต่งสถำนท่ี  ค่ำใชจ่้ำยในพิธีเปิดและปิด  ค่ำวสัดุ  เคร่ือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่ำประกำศนียบตัร  ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำ
พิมพเ์อกสำรและส่ิงพิมพ ์ ค่ำหนงัสือ ค่ำใชจ่้ำยในกำร
ติดต่อส่ือสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ  ค่ำกระเป๋ำหรือส่ิงท่ีใช้
บรรจุเอกสำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม  ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำป้ำยประชำสมัพนัธ ์
  ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นส ำหรับ 
กำรจดัท ำโครงกำร    
- เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำร 
ฝึกอบรมและกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน  
พ.ศ. 2557     
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)  
หนำ้ท่ี 108 ล ำดบัท่ี 236           
     (ส ำนกัปลดั) 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
อุดหนุนอ ำเภอวฒันำนครตำมโครงกำรจดักิจกรรมของศูนยป์ฏิบติั
ป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพติดอ  ำเภอวฒันำนคร 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรจดักิจกรรมของศูนยป์ฏิบติั
ป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพติดอ  ำเภอวฒันำนคร ใหแ้ก่ท่ีท ำ
กำรปกครองอ ำเภอวฒันำนคร ตำมหนงัสืออ ำเภอวฒันำนคร 
ท่ี สก 0418.1/ว 621 ลงวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2563 เร่ือง ขอรับกำร
สนบัสนุนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกรองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบั
ท่ี 2 พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำนำทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565)  
หนำ้ท่ี 144 ล  ำดบัท่ี 341  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกฬีาและนนัทนาการ รวม 730,000 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 730,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงกำรแข่งขนักีฬำวอลเล่ยบ์อลคพั จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำร 
แข่งขนักีฬำวอลเล่ยบ์อลคพั โดยมีค่ำใชจ่้ำยประกอบดว้ย  
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัสถำนท่ี ค่ำจดัพิธีเปิดและปิดกำรแข่งขนั  
ค่ำอุปกรณ์กีฬำ ค่ำตอบแทนเจำ้หนำ้ท่ี ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ตดัสิน ค่ำจดัท ำเกียรติบตัรหรือประกำศเกียรติคุณ ค่ำโล่หรือ
ถว้ยรำงวลั เงินหรือของรำงวลั ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม
ค่ำอำหำร ค่ำชุดกีฬำ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็น 
ส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร  
- เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี  
   1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยค่ำใชจ่้ำย 
ในกำรจดังำน กำรจดัแข่งขนักีฬำและ กำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วม 
กำรแข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 111 ล ำดบัท่ี 245           
    (ส ำนกังำนปลดั) 

      

    
โครงกำรแข่งขนักีฬำหมำกฝ้ำยคพักีฬำตำ้นยำเสพติดเยำวชนต ำบล
หนองหมำกฝ้ำย 

จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำร 
แข่งขนักีฬำหมำกฝ้ำยคพักีฬำตำ้นยำเสพติดเยำวชน 
ต ำบลหนองหมำกฝ้ำย โดยมค่ีำใชจ่้ำยประกอบดว้ย  
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัสถำนท่ี ค่ำจดัพิธีเปิดและปิดกำรแข่งขนั  
ค่ำอุปกรณ์กีฬำ ค่ำตอบแทนเจำ้หนำ้ท่ี ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ตดัสิน ค่ำจดัท ำเกียรติบตัรหรือประกำศเกียรติคุณ ค่ำโล่หรือ
ถว้ยรำงวลั เงินหรือของรำงวลั ค่ำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำชุดกีฬำ  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ี
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จ ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร    
- เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี    
   1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยค่ำใชจ่้ำยใน
กำรจดังำน กำรจดัแข่งขนักีฬำและ กำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำร
แข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 110 ล ำดบัท่ี 243           
    (ส ำนกังำนปลดั) 

    
โครงกำรแข่งขนัฟุตบอลเยำวชน จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำร 
แข่งขนัฟตุบอลเยำวชน โดยมีค่ำใชจ่้ำยประกอบดว้ย  
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัสถำนท่ี ค่ำจดัพิธีเปิดและปิดกำรแข่งขนั  
ค่ำอุปกรณ์กีฬำ ค่ำตอบแทนเจำ้หนำ้ท่ี ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ตดัสิน ค่ำจดัท ำเกียรติบตัรหรือประกำศเกียรติคุณ ค่ำโล่หรือ
ถว้ยรำงวลั เงินหรือของรำงวลั ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 
 ค่ำอำหำร ค่ำชุดกีฬำ  ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็น
ส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร    
- เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี    
   1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยค่ำใชจ่้ำยใน
กำรจดังำน กำรจดัแข่งขนักีฬำและ กำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำร
แข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 111 ล ำดบัท่ี 246           
    (ส ำนกังำนปลดั) 

      

    
โครงกำรหมำกฝ้ำยฮกักนั จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำร 
หมำกฝ้ำยฮกักนั โดยมค่ีำใชจ่้ำยประกอบดว้ย  
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัสถำนท่ี ค่ำจดัพิธีเปิดและปิดกำรแข่งขนั  
ค่ำอุปกรณ์กีฬำ ค่ำตอบแทนเจำ้หนำ้ท่ี ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ตดัสิน ค่ำจดัท ำเกียรติบตัรหรือประกำศเกียรติคุณ ค่ำโล่หรือ
ถว้ยรำงวลั เงินหรือของรำงวลั ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม
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ค่ำอำหำร ค่ำชุดกีฬำ  ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็น
ส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร    
- เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี    
   1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยค่ำใชจ่้ำยใน
กำรจดังำน กำรจดัแข่งขนักีฬำและ กำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำร
แข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 111 ล ำดบัท่ี 244           
    (ส ำนกังำนปลดั) 

   
ค่าวสัดุ รวม 80,000 บาท 

   
วสัดุกีฬำ จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุกีฬำ เช่น ลูกวอลเล่ห์บอล  ตะกร้อ  ลูก
บำสเกตบอล  นวม  กระสอบทรำย  ตำข่ำยฟตุบอล  ฯลฯ  
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน  2559 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
    (ส ำนกังำนปลดั) 

      

 
งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น รวม 515,000 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 375,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงกำรจดังำนวนัคลำ้ยวนัสวรรคตของพระบำทสมเดจ็พระบรมชน
กำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจดังำนวนัคลำ้ย
วนัสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิ
พลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร โดยมีค่ำใชจ่้ำย
ประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรใชแ้ละกำรตกแต่ง
สถำนท่ี ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ  ำเป็นในกำรจดั
งำน ค่ำใชจ่้ำยในกำรประกวดหรือแข่งขนัค่ำจำ้งเหมำจดั
นิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และค่ำใชจ่้ำยในกำรโฆษณำ
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ประชำสมัพนัธง์ำนค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำยประชำสมัพนัธ ์
 ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นและ
เก่ียวขอ้งในกำรจดังำนส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร   
- เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
   1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยค่ำใชจ่้ำยใน
กำรจดังำน กำรจดัแข่งขนักีฬำและ กำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำร
แข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 113 ล ำดบัท่ี 256           
    (ส ำนกังำนปลดั) 

    

โครงกำรจดังำนวนัเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกลำ้
เจำ้อยูห่วั 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจดังำนวนัเฉลิม
พระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสิ
นทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกลำ้เจำ้อยูห่วั โดยมีค่ำใชจ่้ำย 
ประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรใชแ้ละกำรตกแต่งสถำนท่ี  
ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ  ำเป็นในกำรจดังำน  
ค่ำใชจ่้ำยในกำรประกวดหรือแข่งขนัค่ำจำ้งเหมำจดันิทรรศกำร 
 ค่ำมหรสพ กำรแสดง และค่ำใชจ่้ำยในกำรโฆษณำ
ประชำสมัพนัธง์ำนค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำยประชำสมัพนัธ์
ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นและ
เก่ียวขอ้งในกำรจดังำนส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร  
-เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
   1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยค่ำใชจ่้ำย 
ในกำรจดังำน กำรจดัแข่งขนักีฬำและ กำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วม 
กำรแข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 114 ล ำดบัท่ี 258           
    (ส ำนกังำนปลดั) 
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โครงกำรท ำบุญตกับำตรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรท ำบุญตกับำตร 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล โดยมีค่ำใชจ่้ำยประกอบดว้ย  
ค่ำใชจ่้ำยพิธีทำงศำสนำ ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรใชแ้ละ 
กำรตกแต่งสถำนท่ี ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ  ำเป็น 
ในกำรจดังำน ค่ำใชจ่้ำยในกำรประกวดหรือแข่งขนั  
ค่ำจำ้งเหมำจดันิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง  
และค่ำใชจ่้ำยในกำรโฆษณำประชำสมัพนัธง์ำน 
ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำยประชำสมัพนัธ ์ค่ำอำหำรว่ำง 
และเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นและเก่ียวขอ้ง 
ในกำรจดังำนส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร  
- เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยค่ำใชจ่้ำย
ในกำรจดังำน กำรจดัแข่งขนักีฬำและ กำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วม
กำรแข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 112 ล ำดบัท่ี 248        
    (ส ำนกังำนปลดั) 

      

    
โครงกำรฝึกอบรมเขำ้ค่ำยคุณธรรมจริยธรรมเดก็และเยำวชนต ำบล
หนองหมำกฝ้ำย 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรม 
เขำ้ค่ำยคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยำวชนต ำบล 
หนองหมำกฝ้ำย  โดยมีค่ำใชจ่้ำยประกอบดว้ย   
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรใชแ้ละกำรตกแต่งสถำนท่ี   
ค่ำใชจ่้ำยในพิธีเปิดและปิด  ค่ำวสัดุ  เคร่ืองเขียน   
และอุปกรณ์  ค่ำประกำศนียบตัร  ค่ำถ่ำยเอกสำร   
ค่ำพิมพเ์อกสำรและส่ิงพิมพ ์ ค่ำหนงัสือ   
ค่ำใชจ่้ำยในกำรติดต่อส่ือสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ  
ค่ำกระเป๋ำหรือส่ิงท่ีใชบ้รรจุเอกสำร  ค่ำอำหำรว่ำงและ 
เคร่ืองด่ืม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำป้ำย
โครงกำร  ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร   
- เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
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     1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ี
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)  
หนำ้ท่ี 113 ล ำดบัท่ี 253                
    

    
โครงกำรฝึกอบรมใหค้วำมรู้วนัส ำคญัทำงพระพุทธศำสนำและ
ประเพณีถวำยเทียนพรรษำ 

จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรม 
ใหค้วำมรู้วนัส ำคญัทำงพระพุทธศำสนำและประเพณี 
ถวำยเทียนพรรษำ โดยมีค่ำใชจ่้ำยประกอบดว้ย  
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรใชแ้ละกำรตกแต่งสถำนท่ี   
ค่ำใชจ่้ำยในพิธีเปิดและปิด  ค่ำวสัดุ  เคร่ืองเขียน   
และอุปกรณ์  ค่ำประกำศนียบตัร  ค่ำถ่ำยเอกสำร   
ค่ำพิมพเ์อกสำรและส่ิงพิมพ ์ ค่ำหนงัสือ   
ค่ำใชจ่้ำยในกำรติดต่อส่ือสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ  
ค่ำกระเป๋ำหรือส่ิงท่ีใชบ้รรจุเอกสำร  ค่ำอำหำรว่ำงและ 
เคร่ืองด่ืม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำป้ำย
โครงกำร ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร    
- เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ี
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)  
หนำ้ท่ี 112 ล ำดบัท่ี 252 
    (ส ำนกังำนปลดั) 
 

      

    
โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวนัลอยกระทง จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำร 
ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวนัลอยกระทง โดยมีค่ำใชจ่้ำย 
ประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรใชแ้ละกำรตกแต่ง
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สถำนท่ี ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ  ำเป็นในกำรจดั
งำน ค่ำใชจ่้ำยในกำรประกวดหรือแข่งขนัค่ำจำ้งเหมำจดั
นิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และค่ำใชจ่้ำยในกำรโฆษณำ
ประชำสมัพนัธง์ำนค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำย
ประชำสมัพนัธ ์ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร  
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นและเก่ียวขอ้งในกำรจดังำนส ำหรับกำร
จดัท ำโครงกำร  
- เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยค่ำใชจ่้ำย
ในกำรจดังำน กำรจดัแข่งขนักีฬำและ กำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วม
กำรแข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)  
หนำ้ท่ี 112 ล ำดบัท่ี 250           
    (ส ำนกังำนปลดั) 

    
โครงกำรสืบสำนประเพณีรดน ้ ำ-ขอพรผูสู้งอำยเุน่ืองในวนัสงกรำนต ์ จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสืบสำน 
ประเพณีรดน ้ ำ-ขอพรผูสู้งอำยเุน่ืองในวนัสงกรำนต ์ 
โดยมีค่ำใชจ่้ำยประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรใช ้
และกำรตกแต่งสถำนท่ี ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวสัดุอุปกรณ์ท่ี
จ  ำเป็นในกำรจดังำน ค่ำใชจ่้ำยในกำรประกวดหรือแข่งขนั
ค่ำจำ้งเหมำจดันิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และค่ำใชจ่้ำย
ในกำรโฆษณำประชำสมัพนัธง์ำน ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำย
ประชำสมัพนัธ ์ค่ำอำหำรว่ำง และเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำใชจ่้ำย
อ่ืนท่ีจ  ำเป็นและเก่ียวขอ้ง 
ในกำรจดังำนส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร  
- เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยค่ำใชจ่้ำย
ในกำรจดังำน กำรจดัแข่งขนักีฬำและ กำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วม
กำรแข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)  
หนำ้ท่ี 112 ล ำดบัท่ี 251           
    (ส ำนกังำนปลดั)  

      

หน้า  181



  
งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
อุดหนุนจงัหวดัสระแกว้ตำมโครงกำรจดักิจกรรมประเพณีสืบสำน
วฒันำธรรมเบ้ีองบูรพำและงำนกำชำดจงัหวดัสระแกว้ 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรจดักิจกรรมประเพณีสืบ
สำนวฒันำธรรมเบ้ืองบูรพำและงำนกำชำดจงัหวดั
สระแกว้ ใหแ้ก่ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอวฒันำนคร ตำมหนงัสือ
อ ำเภอวฒันำนคร ท่ี สก 0418.1/ว 621 ลง
วนัท่ี 4 มิถุนำยน 2563 เร่ือง ขอรับกำรสนบัสนุนงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
เร่ือง ขอรับกำรสนบัสนุนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกรองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบั
ท่ี 2 พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
 2565) หนำ้ท่ี 145 ล ำดบัท่ี 346   

      

    
อุดหนุนอ ำเภอวฒันำนครตำมโครงกำรจดักิจกรรมงำนวนัสงกรำนต ์
และวนักตญัญูอ  ำเภอวฒันำนคร 

จ ำนวน 18,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรจดักิจกรรมงำนวนั
สงกรำนต ์และวนักตญัญูอ  ำเภอวฒันำนคร ใหแ้ก่ท่ีท ำกำร
ปกครองอ ำเภอวฒันำนคร ตำมหนงัสืออ ำเภอวฒันำ
นคร ท่ี สก 0418.1/ว 621 ลงวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2563 เร่ือง ขอรับ
กำรสนบัสนุนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกรองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบั
ท่ี 2 พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
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หนำ้ท่ี 146 ล  ำดบัท่ี 347  

    
อุดหนุนอ ำเภอวฒันำนครตำมโครงกำรจดักิจกรรมเน่ืองในวนัคลำ้ย
วนัสถำปนำจงัหวดัสระแกว้ 

จ ำนวน 4,500 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรจดักิจกรรมเน่ืองในวนั
คลำ้ยวนัสถำปนำจงัหวดัสระแกว้ ใหแ้ก่ท่ีท ำกำรปกครอง
อ ำเภอวฒันำนคร ตำมหนงัสืออ ำเภอวฒันำนคร ท่ี สก 0418.1/
ว 621 ลงวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2563 เร่ือง ขอรับกำรสนบัสนุน
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกรองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบั
ท่ี 2 พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 145 ล ำดบัท่ี 345   

      

    
อุดหนุนอ ำเภอวฒันำนครตำมโครงกำรจดักิจกรรมวนัคลำ้ย วนั
สวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช 

จ ำนวน 4,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรจดักิจกรรมวนัคลำ้ย วนั
สวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ใหแ้ก่ท่ีท ำกำรปกครอง
อ ำเภอวฒันำนคร ตำมหนงัสืออ ำเภอวฒันำนคร ท่ี สก 0418.1/
ว 621 ลงวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2563 เร่ือง ขอรับกำรสนบัสนุน
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกรองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบั
ท่ี 2 พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 147 ล ำดบัท่ี 355    

      

    

อุดหนุนอ ำเภอวฒันำนครตำมโครงกำรจดักิจกรรมวนัคลำ้ยวนั
สวรรคตของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมพิลอดุลย
เดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      
  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรจดักิจกรรมวนัคลำ้ยวนั

สวรรคตของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิ
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พลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ใหแ้ก่ท่ีท ำกำรปกครอง
อ ำเภอวฒันำนคร ตำมหนงัสืออ ำเภอวฒันำนคร ท่ี สก 0418.1/
ว 621 ลงวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2563 เร่ือง ขอรับกำรสนบัสนุน
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกรองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบั
ท่ี 2 พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 146 ล ำดบัท่ี 350   

    
อุดหนุนอ ำเภอวฒันำนครตำมโครงกำรจดักิจกรรมวนัท่ีระลึก มหำ
เจษฎำบดินทร์พระนัง่เกลำ้เจำ้อยูห่วั 

จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรจดักิจกรรมวนัท่ีระลึก มหำ
เจษฎำบดินทร์พระนัง่เกลำ้เจำ้อยูห่วั ใหแ้ก่ท่ีท ำกำรปกครอง
อ ำเภอวฒันำนคร ตำมหนงัสืออ ำเภอวฒันำนคร ท่ี สก 0418.1/
ว 621 ลงวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2563 เร่ือง ขอรับกำรสนบัสนุน
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกรองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบั
ท่ี 2 พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 147 ล ำดบัท่ี 353 

      

    
อุดหนุนอ ำเภอวฒันำนครตำมโครงกำรจดักิจกรรมวนัปิยมหำรำช จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรจดักิจกรรมวนัปิย
มหำรำช ใหแ้ก่ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอวฒันำนคร ตำมหนงัสือ
อ ำเภอวฒันำนคร ท่ี สก 0418.1/ว 621 ลง
วนัท่ี 4 มิถุนำยน 2563 เร่ือง ขอรับกำรสนบัสนุนงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
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ปกรองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบั
ท่ี 2 พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 145 ล ำดบัท่ี 343   

    

อุดหนุนอ ำเภอวฒันำนครตำมโครงกำรจดังำนวนัคลำ้ยวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษำของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอ
ดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และเป็นวนัพ่อแห่งชำติ 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรจดังำนวนัคลำ้ยวนัเฉลิม
พระชนมพรรษำของพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธิเบ
ศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และเป็นวนั
พ่อแห่งชำติ ใหแ้ก่ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอวฒันำนคร ตำม
หนงัสืออ ำเภอวฒันำนคร ท่ี สก 0418.1/ว 621 ลง
วนัท่ี 4 มิถุนำยน 2563 เร่ือง ขอรับกำรสนบัสนุนงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกรองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบั
ท่ี 2 พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 146 ล ำดบัท่ี 351 

      

    

อุดหนุนอ ำเภอวฒันำนครตำมโครงกำรจดังำนวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจำ้สุทิดำ พชัรสุธำพิมลลกัษณ พระบรม
รำชินี 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรจดังำนวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจำ้สุทิดำ พชัรสุธำพิมล
ลกัษณ พระบรมรำชินี ใหแ้ก่ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอวฒันำ
นคร ตำมหนงัสืออ ำเภอวฒันำนคร ท่ี สก 0418.1/ว 621 ลง
วนัท่ี 4 มิถุนำยน 2563 เร่ือง ขอรับกำรสนบัสนุนงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกรองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบั
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ท่ี 2 พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 147 ล ำดบัท่ี 357 

    

อุดหนุนอ ำเภอวฒันำนครตำมโครงกำรจดังำนวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำ
วชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกลำ้เจำ้อยูห่วั 

จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรจดังำนวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสิ
นทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกลำ้เจำ้อยูห่วั ใหแ้ก่ท่ีท ำกำร
ปกครองอ ำเภอวฒันำนคร ตำมหนงัสืออ ำเภอวฒันำ
นคร ท่ี สก 0418.1/ว 621 ลงวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2563 เร่ือง ขอรับ
กำรสนบัสนุนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกรองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบั
ท่ี 2 พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 145 ล ำดบัท่ี 344  

      

    

อุดหนุนอ ำเภอวฒันำนครตำมโครงกำรจดังำนวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษำสมเดจ็พระนำงเจำ้สิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรม
รำชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชำติ 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรจดังำนวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษำสมเดจ็พระนำงเจำ้สิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระ
บรมรำชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชำติ ใหแ้ก่ท่ีท ำกำร
ปกครองอ ำเภอวฒันำนคร ตำมหนงัสืออ ำเภอวฒันำ
นคร ท่ี สก 0418.1/ว 621 ลงวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2563 เร่ือง ขอรับ
กำรสนบัสนุนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกรองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบั
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ท่ี 2 พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 147 ล ำดบัท่ี 356   

    
อุดหนุนอ ำเภอวฒันำนครตำมโครงกำรจดังำนสมโภชวนัยทุธหตัถี 
สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรจดังำนสมโภชวนัยทุธ
หตัถี สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ใหแ้ก่ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอ
วฒันำนคร ตำมหนงัสืออ ำเภอวฒันำนคร ท่ี สก 0418.1/
ว 621 ลงวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2563 เร่ือง ขอรับกำรสนบัสนุน
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกรองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบั
ท่ี 2 พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565) 
หนำ้ท่ี 146 ล ำดบัท่ี 352   

      

    
อุดหนุนอ ำเภอวฒันำนครตำมโครงกำรพิธีถวำยรำชสดุดีเน่ืองในวนั
ฉตัรมงคล 

จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรพิธีถวำยรำชสดุดีเน่ืองใน
วนัฉตัรมงคล ใหแ้ก่ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอวฒันำนคร ตำม
หนงัสืออ ำเภอวฒันำนคร ท่ี สก 0418.1/ว 621 ลง
วนัท่ี 4 มิถุนำยน 2563 เร่ือง ขอรับกำรสนบัสนุนงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกรองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบั
ท่ี 2 พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ล ำดบัท่ี 348 หนำ้ท่ี 146 

      

    
อุดหนุนอ ำเภอวฒันำนครตำมโครงกำรวนัพระบำทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวนัท่ีระลึกมหำจกัรีบรมรำชวงศ ์

จ ำนวน 2,500 บำท 
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  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรวนัพระบำทสมเดจ็พระ
พุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวนัท่ีระลึกมหำจกัรีบรม
รำชวงศ ์ใหแ้ก่ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอวฒันำนคร ตำมหนงัสือ
อ ำเภอวฒันำนคร ท่ี สก 0418.1/ว 621 ลง
วนัท่ี 4 มิถุนำยน 2563 เร่ือง ขอรับกำรสนบัสนุนงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์ร
ปกรองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบั
ท่ี 2 พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 147 ล  ำดบัท่ี 354  
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 130,000 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 130,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงกำรฝึกอบรมอำชีพแก่ประชำชนดำ้นกำรนอ้มน ำหลกัปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรพฒันำชุมชน 

จ ำนวน 90,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมอำชีพ
แก่ประชำชนดำ้นกำรนอ้มน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่
กำรพฒันำชุมชน โดยมีค่ำใชจ่้ำยประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำย
เก่ียวกบักำรใชแ้ละกำรตกแต่งสถำนท่ีอบรมค่ำใชจ่้ำยในพธีิเปิด
และปิดกำรอบรม ค่ำวสัดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่ำ
ประกำศนียบตัร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพเ์อกสำรและส่ิงพิมพ ์ค่ำ
หนงัสือส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรอบรม ค่ำใชจ่้ำยในกำร
ติดต่อส่ือสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆในกำรอบรม ค่ำกระเป๋ำหรือ
ส่ิงท่ีใชบ้รรจุเอกสำรส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรอบรม ค่ำอำหำรว่ำง
และเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณ 
วิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็น
ส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร   
- เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี     
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำร 
ฝึกอบรมและกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ี
ทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2557     
    2. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว1659 ลงวนัท่ี 24 สิงหำคม 2553 เร่ือง กำร
ส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำร
บริกำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)  
หนำ้ท่ี 123 ล ำดบัท่ี 281         
    (ส ำนกังำนปลดั) 
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โครงกำรอบรมดำ้นกำรเกษตร นอ้มน ำหลกัเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ชุมชน 

จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรม 
ดำ้นกำรเกษตร นอ้มน ำหลกัเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน โดยมี
ค่ำใชจ่้ำยประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรใชแ้ละกำรตกแต่ง
สถำนท่ีอบรมค่ำใชจ่้ำยในพิธีเปิดและปิดกำรอบรม ค่ำ
วสัดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบตัร ค่ำถ่ำย
เอกสำร ค่ำพิมพเ์อกสำรและส่ิงพิมพ ์ค่ำหนงัสือส ำหรับผูเ้ขำ้รับ
กำรอบรม ค่ำใชจ่้ำยในกำรติดต่อส่ือสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆใน
กำรอบรม ค่ำกระเป๋ำหรือส่ิงท่ีใชบ้รรจุเอกสำรส ำหรับผูเ้ขำ้รับ
กำรอบรม ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณ 
วิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็น
ส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร   
- เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี     
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำร 
ฝึกอบรมและกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ี
ทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2557     
    2. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว1659 ลงวนัท่ี 24 สิงหำคม 2553 เร่ือง กำร
ส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำร
บริกำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)  
หนำ้ท่ี 123 ล ำดบัท่ี 280         
    (ส ำนกังำนปลดั) 

      

 
งานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้ รวม 20,000 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงกำรแกไ้ขปัญหำผกัตบชวำ จ ำนวน 5,000 บำท 
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  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแกไ้ขปัญหำ 
ผกัตบชวำในแหล่งน ้ ำ โดยมีค่ำใชจ่้ำยประกอบดว้ย  
ค่ำป้ำยโครงกำร ป้ำยประชำสมัพนัธ ์ค่ำอำหำรและน ้ ำด่ืม  
และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร   
- เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0810.5/ว 1004 ลงวนัท่ี 5 เมษำยน  2561 
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  
หนำ้ท่ี 120 ล ำดบัท่ี 274           
    (ส ำนกังำนปลดั) 

      

    
โครงกำรหมำกฝ้ำยรวมใจภกัษ ์รักษพ้ื์นท่ีสีเขียว จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำร 
หมำกฝ้ำยรวมใจภกัษ ์รักษพ้ื์นท่ีสีเขียว โดยมค่ีำใชจ่้ำย 
ประกอบดว้ย ค่ำจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ค่ำจดัซ้ือตน้ไม ้หญำ้  
ตลอดจนค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีจ  ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร  
- เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 164 ลงวนัท่ี 26 มกรำคม 2558   
    2. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0891.2/ว1060 ลว.31 พ.ค.59  
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565)  
หนำ้ท่ี 119  ล  ำดบัท่ี 272  
     (ส ำนกังำนปลดั) 

      

    

โครงกำรอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จ
พระกนิษฐำธิรำชเจำ้ กรมเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
(อพ.สธ) 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำร 
อนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ  
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจำ้ กรมเทพรัตนรำชสุดำฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ) โดยมีค่ำใชจ่้ำยประกอบดว้ย  
ค่ำจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ค่ำจดัซ้ือตน้ไม ้หญำ้ ค่ำป้ำยโครงกำร  
ป้ำยประชำสมัพนัธ ์ค่ำอำหำรและน ้ ำด่ืม  
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และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีจ  ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร 
- เป็นไปตำม ระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด   
ท่ี มท 0891.4/ว 164 ลงวนัท่ี 26 มกรำมคม 2558   
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
หนำ้ท่ี 120 ล ำดบัท่ี 275 
     (ส ำนกังำนปลดั) 
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แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 10,183,702 บาท 

  
งบกลาง รวม 10,183,702 บาท 

   
งบกลาง รวม 10,183,702 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ ำนวน 161,712 บำท 

      

  -เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังำนจำ้ง
กรณีนำยจำ้งในอตัรำร้อยละ 5 ของค่ำจำ้งท่ีองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลจะตอ้งจ่ำยเพ่ืออุดหนุนเงินค่ำเบ้ียประกนัสงัคมของ
พนกังำนจำ้ง    
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย และหนงัสือสัง่กำร  ดงัน้ี   
    1. พระรำชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ. 2533   
    2. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
ท่ี มท 0808.2/ว 1620 ลงวนัท่ี 22 เมษำยน 2562 
    

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 8,183 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบเขำ้กองทุนเงินทดแทน เป็นรำยปี ใน
อตัรำร้อยละ 0.2 ของค่ำจำ้งโดยประมำณทั้งปี  
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย และหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. พระรำชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพ่ิมเติม  
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2561 
    2. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 4172 ลงวนัท่ี 24 ธนัวำคม  2561     

      

   
เงินสมทบกองทุนสวสัดิกำรชุมชน จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นสมทบกองทุนสวสัดิกำรชุมชน 
-  เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี   
    1. หนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4295 ลง
วนัท่ี 3 สิงหำคม 2560 เร่ือง กำรด ำเนินกำรสบทบกองทุน
สวสัดิกำรชุมชน 
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    2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรตั้งงบประมำณ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ. 2561 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2563 
      

   
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอำย ุ จ ำนวน 6,416,400 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยตำมโครงกำรสร้ำงหลกัประกนัดำ้นรำยไดแ้ก่
ผูสู้งอำยุ  เป็นเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่ผู ้
อำย ุ จ ำนวน 817 คน จ ำนวน 12 เดือน  
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์ 
เพ่ือกำรยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548    
    2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงิน 
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอำยขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2553 
    3. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0810.6/
ว 1994  
ลงวนัท่ี 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2563  
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนำ้ท่ี 115 ล ำดบัท่ี 263 
 
    

      

   
เบ้ียยงัชีพคนพิกำร จ ำนวน 3,028,800 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่คนพิกำร ตำมโครงกำรสนบัสนุน
กำรเสริมสร้ำงสวสัดิกำรทำงสงัคม ใหแ้ก่คนพกิำรหรือทุพพล
ภำพ   
จ ำนวน 283 คน  จ ำนวน 12 เดือน  
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี   
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์ 
เพ่ือกำรยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2548    
    2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงิน 
เบ้ียควำมพิกำรใหค้นพิกำรขององคก์รปกครองส่วน
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ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2553 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2559   
    3. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0810.6/
ว 1994  
ลงวนัท่ี 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2563  
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนำ้ท่ี 116 ล ำดบัท่ี 264    
    

   
เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ ำนวน 18,000 บำท 

      

  "- เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่ผูป่้วยเอดส์ จ ำนวน 3 รำย  
รำยละ 500 บำท จ ำนวน  12 เดือน บำท  ตำมบญัชีรำยช่ือท่ี
ไดรั้บอนุมติัจำกผูบ้ริหำร    
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย และหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์ 
เพ่ือกำรยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  
ขอ้ 16 และ ขอ้ 17   
    2.หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด  
ท่ี  มท 0891.3/ว 1381 ลงวนัท่ี  2 กรกฎำคม 2558  
    3. หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0810.6/
ว 1994  
ลงวนัท่ี 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2563  
- เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนำ้ท่ี 115 ล ำดบัท่ี 262      
   

      

   
ส ำรองจ่ำย จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยกรณีฉุกเฉินจ ำเป็นท่ีไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหนำ้ได้
และในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสำธำรณภยัเกิดข้ึน หรือบรรเทำปัญหำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวมเท่ำนั้น  
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย และหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยเพื่อช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์รปกครองส่วน
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ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2560 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 
    2. หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0313.4/
ว 667 ลงวนัท่ี 12 มีนำคม  2545 
    3. หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3215 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนำยน  2559 
    4. หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 0684 ลงวนัท่ี 8 กุมภำพนัธ ์ 2560 
     

   
รำยจ่ำยตำมขอ้ผกูพนั       

    
เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภำพ จ ำนวน 115,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภำพระดบั
ทอ้งถ่ิน ไม่นอ้ยกว่ำ ร้อยละ 40 ของเงินท่ีไดรั้บจดัสรรจำก
กองทุนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ 
- เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หรือหนงัสือสัง่กำร ดงัน้ี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรตั้งงบประมำณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 
    2. ประกำศคณะกรรมกำรหลกัประกนัสุขภำพ
แห่งชำติ เร่ือง กำรก ำหนดหลกัเกณฑเ์พื่อสนบัสนุน ใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินด ำเนินงำนและบริหำรจดักำรกองทุน
หลกัประกนัสุขภำพในระดบัทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557  
    3. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรตั้งงบประมำณ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ. 2561 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2563   

      

   
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) จ ำนวน 185,607 บำท 

      

  - เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร
ทอ้งถ่ิน (กบท.)  เพื่อช่วยเหลือแก่ ขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถ่ิน  1%  ของประมำณกำรรำยรับไม่รวมเงินอุดหนุน      
- เป็นไปตำมหนงัสือส ำนกังำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 34 ลงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562     
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

115,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

161,712

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,416,400

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

50,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,183

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

185,607

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,028,800

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 20/9/2563  12:07:50 หน้า : 1/52
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

115,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

161,712

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,416,400

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

50,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,183

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

185,607

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,028,800

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,540,800 1,540,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 595,680 756,600

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 21,300

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

36,000 84,000

เงินเดือนพนักงาน 708,180 698,060

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

198,130 120,000 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 80,000 10,000

ค่ากําจัดขยะมูลฝอย 222,750

ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็ก
เล็ก

390,000
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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 2,440,560 3,792,840

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 82,920 104,220

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

182,200 302,200

เงินเดือนพนักงาน 3,002,600 4,408,840

เงินประจําตําแหน่ง 174,000 258,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 30,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

200,000 1,200,000 1,818,130

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 45,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 216,000 306,000

ค่ากําจัดขยะมูลฝอย 222,750

ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็ก
เล็ก

390,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตําบลหนองหมาก
ฝ้าย

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

โครงการแก้ไขปัญหาผัก
ตบชวา

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

70,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

120,000 120,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตําบลหนองหมาก
ฝ้าย

150,000 150,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

10,000 10,000

โครงการแก้ไขปัญหาผัก
ตบชวา

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับเคลื่อนตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

130,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

5,000

โครงการแข่งขันกีฬาวอ
ลเล่ย์บอลคัพ

150,000

โครงการแข่งขันกีฬา
หมากฝ้ายคัพกีฬาต้าน
ยาเสพติดเยาวชนตําบล
หนองหมากฝ้าย

150,000

โครงการแข่งขันฟุตบอล
เยาวชน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับเคลื่อนตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

130,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

5,000

โครงการแข่งขันกีฬาวอ
ลเล่ย์บอลคัพ

150,000

โครงการแข่งขันกีฬา
หมากฝ้ายคัพกีฬาต้าน
ยาเสพติดเยาวชนตําบล
หนองหมากฝ้าย

150,000

โครงการแข่งขันฟุตบอล
เยาวชน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจังหวัดเคลื่อน
ที่ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองหมาก
ฝ้าย

โครงการจัดกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ

18,000

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

10,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณฯ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

10,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมระดับตําบล
และหมู่บ้าน เพื่อจัดทํา
และทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจังหวัดเคลื่อน
ที่ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองหมาก
ฝ้าย

10,000 10,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ

18,000

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

10,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณฯ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

10,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมระดับตําบล
และหมู่บ้าน เพื่อจัดทํา
และทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

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

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ่ายค่า
ธรรมเนียมรายปีโมเด็ม
เมนเนม
(เว็ปไซต์)องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนอง
หมากฝ้าย

โครงการจิตอาสา "เรา
ทําความ ดี เพื่อชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนา
ในโอกาสวันสําคัญของ
ชาติไทย

โครงการตั้งด่านชุมชน 
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ภายในตําบลหนอง
หมากฝ้าย

โครงการตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน

โครงการทําบุญตักบาตร
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

15,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ่ายค่า
ธรรมเนียมรายปีโมเด็ม
เมนเนม
(เว็ปไซต์)องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนอง
หมากฝ้าย

10,000 10,000

โครงการจิตอาสา "เรา
ทําความ ดี เพื่อชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนา
ในโอกาสวันสําคัญของ
ชาติไทย

100,000 100,000

โครงการตั้งด่านชุมชน 
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ภายในตําบลหนอง
หมากฝ้าย

50,000 50,000

โครงการตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน

150,000 150,000

โครงการทําบุญตักบาตร
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

15,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

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

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปกครองของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

10,000

โครงการประกวดวาด
ภาพ ระบายสี เรียง
ความวันแม่

9,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ
อัคคีภัย

โครงการฝึกอบรมเข้า
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนตําบล
หนองหมากฝ้าย

50,000

โครงการฝึกอบรมชุมชน
เข้มแข็งต่อสู้เพื่อเอา
ชนะยาเสพติด

50,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปกครองของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

10,000

โครงการประกวดวาด
ภาพ ระบายสี เรียง
ความวันแม่

9,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ
อัคคีภัย

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมเข้า
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนตําบล
หนองหมากฝ้าย

50,000

โครงการฝึกอบรมชุมชน
เข้มแข็งต่อสู้เพื่อเอา
ชนะยาเสพติด

50,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

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

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานส่งเสริมวิสัย
ทัศน์ในการทํางานของ 
อสม. กลุ่มสตรี แม่บ้าน 
และพนักงาน องค์การ
บริหารส่วนตําบล

500,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาและ
ประเพณีถวายเทียน
พรรษา

40,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
แก่ประชาชนด้านการ
น้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
พัฒนาชุมชน

90,000

โครงการพัฒนาครู/ผู้
ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์ การบริหาร
ส่วนตําบลหนองหมาก 
ฝ้าย

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานส่งเสริมวิสัย
ทัศน์ในการทํางานของ 
อสม. กลุ่มสตรี แม่บ้าน 
และพนักงาน องค์การ
บริหารส่วนตําบล

500,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาและ
ประเพณีถวายเทียน
พรรษา

40,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
แก่ประชาชนด้านการ
น้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
พัฒนาชุมชน

90,000

โครงการพัฒนาครู/ผู้
ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์ การบริหาร
ส่วนตําบลหนองหมาก 
ฝ้าย

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว

40,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส

50,000

โครงการรณรงค์การใช้
ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 130,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทย ผ่านการ
เล่น (สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา)

20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมประเพณีวัน
ลอยกระทง

50,000

โครงการส่งเสริมและ
รณรงค์การป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

140,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2563  12:07:50 หน้า : 17/52

หน้า  213



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว

40,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส

50,000

โครงการรณรงค์การใช้
ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

55,000 55,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 130,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทย ผ่านการ
เล่น (สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา)

20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมประเพณีวัน
ลอยกระทง

50,000

โครงการส่งเสริมและ
รณรงค์การป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

140,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

30,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

80,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนอง
หมากฝ้าย

21,930

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)  ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนอง
หมากฝ้าย

115,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

30,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

80,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนอง
หมากฝ้าย

21,930

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)  ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนอง
หมากฝ้าย

115,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา(ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

15,300

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

10,200

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา(ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

10,200

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายสนับสนุนสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลาง
วัน) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

333,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา(ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

15,300

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

10,200

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา(ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

10,200

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายสนับสนุนสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลาง
วัน) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

333,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

10,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีรดน้ํา-ขอพรผู้
สูงอายุเนื่องในวัน
สงกรานต์

200,000

โครงการหนูน้อยรักการ
อ่าน

12,000

โครงการหมากฝ้ายรวม
ใจภักษ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว

10,000

โครงการหมากฝ้ายฮัก
กัน

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

10,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีรดน้ํา-ขอพรผู้
สูงอายุเนื่องในวัน
สงกรานต์

200,000

โครงการหนูน้อยรักการ
อ่าน

12,000

โครงการหมากฝ้ายรวม
ใจภักษ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว

10,000

โครงการหมากฝ้ายฮัก
กัน

300,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2563  12:07:50 หน้า : 24/52

หน้า  220



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการให้ความรู้เกี่ยว
กับการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนและ
กฎหมายการจราจร

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ)

5,000

โครงการอบรมด้านการ
เกษตร น้อมนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
ชุมชน

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการให้ความรู้เกี่ยว
กับการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนและ
กฎหมายการจราจร

50,000 50,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ)

5,000

โครงการอบรมด้านการ
เกษตร น้อมนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
ชุมชน

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงาน ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนตําบล ผู้นํา 
คณะกรรมการชุมชน อ
สม. กลุ่มเยาวชน และ
หน่วยงานในพื้นที่ตําบล
หนองหมากฝ้าย

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

โครงการอบรมส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน

50,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้พร้อมจัดทําขยะ
อินทรีย์หรือขยะเปียก
หมู่บ้านต้นแบบ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงาน ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนตําบล ผู้นํา 
คณะกรรมการชุมชน อ
สม. กลุ่มเยาวชน และ
หน่วยงานในพื้นที่ตําบล
หนองหมากฝ้าย

200,000 200,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

200,000 200,000

โครงการอบรมส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน

50,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้พร้อมจัดทําขยะ
อินทรีย์หรือขยะเปียก
หมู่บ้านต้นแบบ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอําเภอเคลื่อนที่
ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองหมาก
ฝ้าย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 25,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 40,000

วัสดุกีฬา 80,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 894,865

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 20,000

วัสดุอื่น 20,000

วัสดุการศึกษา 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

30,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอําเภอเคลื่อนที่
ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองหมาก
ฝ้าย

20,000 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 165,000 240,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 190,000 190,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000 190,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 290,000 330,000

วัสดุกีฬา 80,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 70,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 894,865

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุสํานักงาน 150,000 190,000

วัสดุอื่น 20,000

วัสดุการศึกษา 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

40,000 70,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 10,000 10,000

ค่าไฟฟ้า 240,000 240,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 7,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์สํานัก
งาน

โต๊ะทํางานเหล็ก พร้อม
กระจก อิลิแกนซ์

พัดลมติดผนัง

พัดลมอุตสาหกรรม 
ขนาด 24 นิ้ว สามขา

มู่ลี่บังแดด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 14,000 21,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์สํานัก
งาน

4,000 4,000

โต๊ะทํางานเหล็ก พร้อม
กระจก อิลิแกนซ์

7,000 7,000

พัดลมติดผนัง 6,600 6,600

พัดลมอุตสาหกรรม 
ขนาด 24 นิ้ว สามขา

9,000 9,000

มู่ลี่บังแดด 18,000 18,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

115,000 138,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

30,000 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะกิจกรรมเด็กหน้าโฟ
เมก้า พร้อมเก้าอี้นั่ง ๖ 
ตัว

47,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงกลางแจ้ง 
พร้อมอุปกรณ์

95,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
รายทาง โคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ ติด
ตั้งทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 
8 บ้านภักดีแผ่นดิน

360,000

โครงการขยายเขตเสียง
ตามสายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง

15,000

ชุดกล้องวงจรปิด พร้อม
จอภาพ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500 7,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

10,000 10,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะกิจกรรมเด็กหน้าโฟ
เมก้า พร้อมเก้าอี้นั่ง ๖ 
ตัว

47,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงกลางแจ้ง 
พร้อมอุปกรณ์

95,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
รายทาง โคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ ติด
ตั้งทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 
8 บ้านภักดีแผ่นดิน

360,000

โครงการขยายเขตเสียง
ตามสายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง

15,000

ชุดกล้องวงจรปิด พร้อม
จอภาพ

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 
4 สาย 100 แอมป์ 12 
ช่องอุปกรณ์ครบชุด
พร้อมติดตั้ง

30,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

โครงการจัดซื้อรถ
กระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบ
อเนกประสงค์ ขนาด 6 
ล้อ

2,600,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพ ระบบ
ดิจิตอล

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนางจรูญ ดี
โสภา ถึงบ้านนางจําปี 
สร้อยแม้น หมู่ที่ 4 บ้าน
ท่าช้าง

96,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 
4 สาย 100 แอมป์ 12 
ช่องอุปกรณ์ครบชุด
พร้อมติดตั้ง

30,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

โครงการจัดซื้อรถ
กระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบ
อเนกประสงค์ ขนาด 6 
ล้อ

2,600,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพ ระบบ
ดิจิตอล

40,000 40,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนางจรูญ ดี
โสภา ถึงบ้านนางจําปี 
สร้อยแม้น หมู่ที่ 4 บ้าน
ท่าช้าง

96,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านผู้ช่วยสุณีย์ถึงบ้าน
นางสุบิน  ฤาชัย หมู่ที่ 7 
บ้านหนองไทย

170,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินเสริมลูกรัง  หมู่ที่ 3 
บ้านใหม่ศรีจําปา

200,000

โครงการก่อสร้างบ่อ
บําบัดน้ําทิ้ง จุดที่ 2 
บ้านนางนงเยาว์  ประ
ครองกาย หมู่ที่ 6 บ้าน
หนองหมากฝ้าย

35,000

โครงการเจาะบ่อบาดาล
ปรับปรุงระบบประปา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองหมากฝ้าย 1 แห่ง 
ตําบลหนองหมากฝ้าย 
อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว

230,460
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านผู้ช่วยสุณีย์ถึงบ้าน
นางสุบิน  ฤาชัย หมู่ที่ 7 
บ้านหนองไทย

170,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินเสริมลูกรัง  หมู่ที่ 3 
บ้านใหม่ศรีจําปา

200,000

โครงการก่อสร้างบ่อ
บําบัดน้ําทิ้ง จุดที่ 2 
บ้านนางนงเยาว์  ประ
ครองกาย หมู่ที่ 6 บ้าน
หนองหมากฝ้าย

35,000

โครงการเจาะบ่อบาดาล
ปรับปรุงระบบประปา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองหมากฝ้าย 1 แห่ง 
ตําบลหนองหมากฝ้าย 
อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว

230,460
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการเจาะบ่อบาดาล
ปรับปรุงระบบประปา 
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหมากฝ้าย 1 
แห่ง ตําบลหนองหมาก
ฝ้าย อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว

230,460

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังพื้นที่การเกษตร 
สวนนายประทีป สมัย
กุล ถึง นานางสาวทอง
ขาว สว่างกุล หมู่ที่ 8 
บ้านภักดีแผ่นดิน

200,000

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่
ที่ 2 บ้านโคกสว่าง

200,000

โครงการซ่อมแซมฝาบ่อ
พักน้ํา หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 
6

59,500

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรัง พร้อม
วางท่อจากถนนลาดยาง 
ถึง นานายสมพงษ์  วร
สุข หมู่ที่ 1 บ้านคลอง
คันโท

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการเจาะบ่อบาดาล
ปรับปรุงระบบประปา 
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหมากฝ้าย 1 
แห่ง ตําบลหนองหมาก
ฝ้าย อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว

230,460

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังพื้นที่การเกษตร 
สวนนายประทีป สมัย
กุล ถึง นานางสาวทอง
ขาว สว่างกุล หมู่ที่ 8 
บ้านภักดีแผ่นดิน

200,000

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่
ที่ 2 บ้านโคกสว่าง

200,000

โครงการซ่อมแซมฝาบ่อ
พักน้ํา หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 
6

59,500

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรัง พร้อม
วางท่อจากถนนลาดยาง 
ถึง นานายสมพงษ์  วร
สุข หมู่ที่ 1 บ้านคลอง
คันโท

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา ขนาด 0.40 x 1.00 
เมตร พร้อมบ่อพักยาว 
107 เมตร และบ่อรับน้ํา 
1 แห่ง หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองหมากฝ้าย ตําบล
หนองหมากฝ้าย อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว

177,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัยประเมินผล
หรือพัฒนาระบบ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

160,000

อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ํา
ช่องกล่ําล่าง

15,000

อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ําบ้าน
ภักดีแผ่นดิน

30,000

อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ําพระ
ปรง

80,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา ขนาด 0.40 x 1.00 
เมตร พร้อมบ่อพักยาว 
107 เมตร และบ่อรับน้ํา 
1 แห่ง หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองหมากฝ้าย ตําบล
หนองหมากฝ้าย อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว

177,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัยประเมินผล
หรือพัฒนาระบบ

25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

160,000

อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ํา
ช่องกล่ําล่าง

15,000

อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ําบ้าน
ภักดีแผ่นดิน

30,000

อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ําพระ
ปรง

80,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน 
สพฐ ภายในเขตตําบล
หนองหมากฝ้าย ทั้ง 4 
แห่ง

1,596,000

อุดหนุนจังหวัดสระแก้ว
ตามโครงการจัด
กิจกรรมประเพณีสืบ
สานวัฒนาธรรมเบี้อง
บูรพาและงานกาชาด
จังหวัดสระแก้ว

30,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัด
กิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอวัฒนา
นคร

50,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัด
กิจกรรมงานวัน
สงกรานต์ และวัน
กตัญูอําเภอวัฒนานคร

18,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน 
สพฐ ภายในเขตตําบล
หนองหมากฝ้าย ทั้ง 4 
แห่ง

1,596,000

อุดหนุนจังหวัดสระแก้ว
ตามโครงการจัด
กิจกรรมประเพณีสืบ
สานวัฒนาธรรมเบี้อง
บูรพาและงานกาชาด
จังหวัดสระแก้ว

30,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัด
กิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอวัฒนา
นคร

50,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัด
กิจกรรมงานวัน
สงกรานต์ และวัน
กตัญูอําเภอวัฒนานคร

18,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนา
จังหวัดสระแก้ว

4,500

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันคล้าย วัน
สวรรคตสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

4,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

5,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันที่ระลึก มหา
เจษฎาบดินทร์พระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว

2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนา
จังหวัดสระแก้ว

4,500

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันคล้าย วัน
สวรรคตสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

4,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

5,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันที่ระลึก มหา
เจษฎาบดินทร์พระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว

2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัดกิจ
กรรมวันปิยมหาราช

2,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัด
งานวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร และเป็นวัน
พ่อแห่งชาติ

5,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัดกิจ
กรรมวันปิยมหาราช

2,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัด
งานวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร และเป็นวัน
พ่อแห่งชาติ

5,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา
ลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว

25,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง และวัน
แม่แห่งชาติ

5,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัด
งานสมโภชวันยุทธหัตถี 
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

30,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการพิธี
ถวายราชสดุดีเนื่องใน
วันฉัตรมงคล

2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา
ลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว

25,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง และวัน
แม่แห่งชาติ

5,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการจัด
งานสมโภชวันยุทธหัตถี 
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

30,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการพิธี
ถวายราชสดุดีเนื่องใน
วันฉัตรมงคล

2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการวัน
พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช และวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์

2,500

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นระดับอําเภอ

รวม 10,183,702 150,000 1,245,000 630,000 7,124,000 660,000 640,000 5,229,915
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการวัน
พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช และวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์

2,500

อุดหนุนอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นระดับอําเภอ

15,000 15,000

รวม 1,200,000 11,919,900 38,982,517
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