
 

 

ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 

 

ของ 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 

อ าเภอวฒันานคร   จังหวดัสระแก้ว 
 



องคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝาย
เขต/อําเภอ วัฒนานคร    จังหวัดสระแกว

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

352   ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล หนองหมากฝาย
  เขต/อําเภอ วัฒนานคร  จังหวัดสระแกว  27160

พื้นที่ 289.12 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,160 คน
ชาย 3,080 คน

หญิง 3,080 คน

ขอมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564
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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝาย
อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝาย

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝาย จะไดเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู
บริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝาย จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบ
ถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 21,045,305.75 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 16,251,768.11 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,698,086.49 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 597,698.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 29,831,659.29 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 31,520.61 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 215,967.70 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 69,086.90 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 42,562.32 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,198,072.09 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 14,274,449.67 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 8,068,789.66 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 23,730,567.70 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 8,077,676.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 6,163,566.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,235,812.70 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,564,120.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,689,393.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 8,068,789.66 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 3,181,300.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝาย
อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 28,767.67 373,000.00 373,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

247,398.00 333,500.00 273,500.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 114,736.61 160,000.00 160,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 15,611.64 26,000.00 35,000.00

หมวดรายไดจากทุน 795.00 5,200.00 5,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 407,308.92 897,700.00 847,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,653,399.92 17,663,000.00 17,663,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17,653,399.92 17,663,000.00 17,663,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,974,146.00 20,421,817.00 21,990,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

15,974,146.00 20,421,817.00 21,990,000.00

รวม 34,034,854.84 38,982,517.00 40,500,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝาย
อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,977,587.00 10,183,702.00 11,146,790.00

งบบุคลากร 6,813,779.00 11,091,620.00 11,983,680.00

งบดําเนินงาน 8,801,462.87 10,322,175.00 11,096,450.00

งบลงทุน 3,943,790.00 5,274,020.00 4,051,280.00

งบเงินอุดหนุน 2,150,734.78 2,086,000.00 2,221,800.00

งบรายจ่ายอื่น 50,000.00 25,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 30,737,353.65 38,982,517.00 40,500,000.00
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝาย

อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝาย
อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,736,080

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,224,100

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,581,400

แผนงานสาธารณสุข 1,278,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,192,440

แผนงานเคหะและชุมชน 1,131,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 480,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 795,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,784,390

แผนงานการเกษตร 150,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,146,790

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,500,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝาย

อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,146,790 11,146,790
    งบกลาง 11,146,790 11,146,790

หนา : 1/9
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 4,747,560 435,240 1,872,780 7,055,580
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,139,120 0 0 2,139,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,608,440 435,240 1,872,780 4,916,460

งบดําเนินงาน 2,917,000 0 726,000 3,643,000
    คาตอบแทน 1,080,000 0 215,000 1,295,000

    คาใชสอย 1,115,000 0 341,000 1,456,000

    คาวัสดุ 445,000 0 120,000 565,000

    คาสาธารณูปโภค 277,000 0 50,000 327,000

งบลงทุน 12,500 0 10,000 22,500
    คาครุภัณฑ 12,500 0 10,000 22,500

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

หนา : 2/9
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 564,600 564,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 564,600 564,600

งบดําเนินงาน 1,652,000 1,652,000
    คาตอบแทน 300,000 300,000

    คาใชสอย 1,122,000 1,122,000

    คาวัสดุ 230,000 230,000

งบลงทุน 7,500 7,500
    คาครุภัณฑ 7,500 7,500

หนา : 3/9
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 883,380 913,620 1,797,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 883,380 913,620 1,797,000

งบดําเนินงาน 230,000 1,625,820 1,855,820
    คาตอบแทน 150,000 0 150,000

    คาใชสอย 45,000 554,120 599,120

    คาวัสดุ 35,000 963,700 998,700

    คาสาธารณูปโภค 0 108,000 108,000

งบลงทุน 0 231,780 231,780
    คาครุภัณฑ 0 231,780 231,780

งบเงินอุดหนุน 0 1,696,800 1,696,800
    เงินอุดหนุน 0 1,696,800 1,696,800

หนา : 4/9
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 1,000,000 1,000,000
    คาตอบแทน 120,000 120,000

    คาใชสอย 380,000 380,000

    คาวัสดุ 500,000 500,000

งบลงทุน 118,000 118,000
    คาครุภัณฑ 118,000 118,000

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

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 532,440 532,440
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 532,440 532,440

งบดําเนินงาน 660,000 660,000
    คาใชสอย 660,000 660,000

หนา : 5/9
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 646,800 0 646,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 646,800 0 646,800

งบดําเนินงาน 465,000 0 465,000
    คาใชสอย 465,000 0 465,000

งบลงทุน 0 20,000 20,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 20,000 20,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 430,000 430,000
    คาใชสอย 430,000 430,000

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

หนา : 6/9
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 480,000 175,000 655,000
    คาใชสอย 400,000 175,000 575,000

    คาวัสดุ 80,000 0 80,000

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

หนา : 7/9
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 767,760 619,500 1,387,260
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 767,760 619,500 1,387,260

งบดําเนินงาน 585,630 0 585,630
    คาตอบแทน 148,630 0 148,630

    คาใชสอย 160,000 0 160,000

    คาวัสดุ 270,000 0 270,000

    คาสาธารณูปโภค 7,000 0 7,000

งบลงทุน 7,500 3,644,000 3,651,500
    คาครุภัณฑ 7,500 0 7,500

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 3,644,000 3,644,000

งบเงินอุดหนุน 0 160,000 160,000
    เงินอุดหนุน 0 160,000 160,000

หนา : 8/9
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 130,000 20,000 150,000
    คาใชสอย 130,000 20,000 150,000

หนา : 9/9
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,736,080

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,224,100

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,581,400

แผนงานสาธารณสุข 1,278,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,192,440

แผนงานเคหะและชุมชน 1,131,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 480,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 795,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,784,390

แผนงานการเกษตร 150,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,146,790

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,500,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลหนองหมาก
ฝาย และโดยอนุมัติของนายอําเภอวัฒนานคร

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 40,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 40,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝาย
อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว
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ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลหนองหมากฝายปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลหนองหมากฝายมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

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

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

(นางสาวนิภาพร  ถาวรยิ่ง)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลหนองหมากฝาย

อนุมัติ

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

(นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ)

ตําแหนง นายอําเภอวัฒนานคร

19



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝาย
อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 61,694.62 390.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 154,502.98 14,495.43 70,000.00 0.00 % 70,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 7,853.24 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ภาษีปาย 800.00 6,029.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 216,997.60 28,767.67 373,000.00 373,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,658.70 1,455.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 110,820.00 225,847.00 241,000.00 0.00 % 241,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

0.00 10.00 0.00 0.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 2,806.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 850.00 560.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 20.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,200.00 2,100.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 13,800.00 70,000.00 -85.71 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

300.00 300.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

วันที่พิมพ : 2/8/2564  09:32:43 หนา : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 857.00 0.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 1,500.00 500.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 117,185.70 247,398.00 333,500.00 273,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 149,980.72 114,736.61 160,000.00 0.00 % 160,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 149,980.72 114,736.61 160,000.00 160,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 251.91 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 87,500.00 15,000.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 80.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 923.00 279.73 1,000.00 900.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 88,423.00 15,611.64 26,000.00 35,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 1,845.00 795.00 5,200.00 5.77 % 5,500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,845.00 795.00 5,200.00 5,500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 497,857.47 573,443.42 550,000.00 0.00 % 550,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,820,474.01 8,481,364.83 9,000,000.00 0.00 % 9,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,311,947.35 2,479,748.02 2,800,000.00 0.00 % 2,800,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 86,260.07 83,102.15 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,882,689.73 4,640,486.09 4,680,000.00 0.00 % 4,680,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 0.00 11,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาภาคหลวงแร 43,333.87 53,087.74 85,000.00 0.00 % 85,000.00

วันที่พิมพ : 2/8/2564  09:32:43 หนา : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 47,036.15 29,147.54 95,000.00 0.00 % 95,000.00
     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 15,964.25 17,338.13 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

238,285.00 1,284,682.00 320,000.00 0.00 % 320,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 12,017.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 20.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,955,884.90 17,653,399.92 17,663,000.00 17,663,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 15,616,892.00 15,974,146.00 20,421,817.00 7.68 % 21,990,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,616,892.00 15,974,146.00 20,421,817.00 21,990,000.00
รวมทุกหมวด 34,147,208.92 34,034,854.84 38,982,517.00 40,500,000.00

วันที่พิมพ : 2/8/2564  09:32:43 หนา : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝาย

อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 373,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีปาย จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 273,500 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 241,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

วันที่พิมพ : 3/8/2564  15:16:10 หนา : 1/3
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คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 7,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

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

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 35,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,500 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 5,500 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,663,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 550,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

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

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

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

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,680,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

วันที่พิมพ : 3/8/2564  15:16:10 หนา : 2/3
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คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 85,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 95,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 320,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 21,990,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 21,990,000 บาท

- เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา  จํานวน 20,421,817 บาท ดังนี้
    1. เงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน     
    2. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค 
        - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2563

วันที่พิมพ : 3/8/2564  15:16:10 หนา : 3/3
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 163,638 151,242 161,712 28.16 % 207,254

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,842.26 6,995 8,183 1.43 % 8,300

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 50,000 -100 % 0

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,801,900 6,019,200 6,416,400 8.36 % 6,952,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,275,200 2,330,400 3,028,800 1.82 % 3,084,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

เงินสํารองจาย 375,608 121,777 300,000 14.02 % 342,068

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 370,200

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 0 100 % 3,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 50,000 0 100 % 50,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลหนองหมากฝ้าย
อําเภอวัฒนานคร    จังหวัดสระแก้ว

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  09:33 หน้า : 1/74
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 100,000 100,000 115,000 -3.33 % 111,168

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

175,410 179,973 371,214 -100 % 0

รวมงบกลาง 8,916,598.26 8,977,587 10,469,309 11,146,790
รวมงบกลาง 8,916,598.26 8,977,587 10,469,309 11,146,790
รวมงบกลาง 8,916,598.26 8,977,587 10,469,309 11,146,790

รวมแผนงานงบกลาง 8,916,598.26 8,977,587 10,469,309 11,146,790
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

379,440 390,660 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 31,560 32,440 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 31,560 32,440 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

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

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,540,800 1,461,600 1,540,800 -5.61 % 1,454,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,069,760 2,003,540 2,225,520 2,139,120

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  09:33 หน้า : 2/74
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 945,290 486,013 1,698,903 5.8 % 1,797,420

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 20,160 43,920 -84.84 % 6,660

เงินประจําตําแหนง 65,500 7,742 109,000 21.1 % 132,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,782,600 1,841,400 2,010,960 -70.15 % 600,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 131,880 106,200 134,200 -46.35 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,925,270 2,461,515 3,996,983 2,608,440
รวมงบบุคลากร 4,995,030 4,465,055 6,222,503 4,747,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

235,700 136,950 1,000,000 5 % 1,050,000

คาเบี้ยประชุม 5,200 0 0 0 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 48,000 -79.17 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 252,900 136,950 1,068,000 1,080,000

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  09:33 หน้า : 3/74
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 219,761.75 103,765.39 158,000 10.76 % 175,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 328,650 89,248 30,000 33.33 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

391,393.6 32,932 70,000 -14.29 % 60,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งขององค์การบริหาร
สวนตําบลตําบลหนองหมากฝ้าย

24,300 0 150,000 66.67 % 250,000

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

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

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการ 1 อปท.1ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่งแวด
ล้อม

43,694 0 0 0 % 0

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่รวมกับองค์การ
บริหารสวนตําบลหนองหมากฝ้าย  

0 0 294,350 -100 % 0

โครงการจัดทําเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

32,575 0 0 0 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคมระดับตําบลและ
หมูบ้าน เพื่อจัดทําและทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

0 3,400 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  09:33 หน้า : 4/74
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจายคาธรรมเนียมรายปีโมเด็มเมน
เนม(เว็ปไซต์)องค์การบริหารสวนตําบล
หนองหมากฝ้าย

0 10,000 10,000 -100 % 0

โครงการจิตอาสา "เราทําความ ดี เพื่อชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนาในโอกาสวันสําคัญ
ของชาติไทย

0 62,050 50,000 -100 % 0

โครงการจิตอาสาเราทําความดี "เพื่อชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์"

0 32,625 0 0 % 0

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 21,528 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างองค์การบริหารสวนตําบลหนอง
หมากฝ้าย

182,275 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุง
พลาสติก

0 0 55,000 -100 % 0

โครงการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพระราช
กรณียกิจที่สําคัญเพื่อเป็นประโยชน์ แก
ประชาชนและบุคลากรขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

36,235 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  09:33 หน้า : 5/74
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสวน
ตําบล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
องค์การบริหารสวนตําบล ผู้นํา คณะ
กรรมการชุมชน อสม. กลุมเยาวชน และ
หนวยงานในพื้นที่ตําบลหนองหมากฝ้าย

415,900 486,900 423,000 -100 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสวน
ตําบล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
องค์การบริหารสวนตําบล ผู้นํา คณะ
กรรมการชุมชน อสม. กลุมเยาวชน และ
หนวยงานในพื้นที่ตําบลหนองหมากฝ้าย

0 0 0 100 % 200,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
สวนตําบลหนองหมากฝ้าย

0 0 0 100 % 200,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
สวนตําบลหนองหมากฝ้าย

0 215,140 50,000 -100 % 0

โครงการอําเภอเคลื่อนที่รวมกับองค์การ
บริหารสวนตําบลหนองหมากฝ้าย

19,650 8,400 20,000 -100 % 0

โครงการอําเภอเคลื่อนที่รวมกับองค์การ
บริหารสวนตําบลหนองหมากฝ้าย

0 0 0 100 % 20,000
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 265,797.95 352,977.57 200,000 -25 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 1,986,560.3 1,402,237.96 1,520,350 1,115,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 176,218 82,773 75,000 -33.33 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,285 10,000 10,000 -50 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 130,203 95,338 57,000 -12.28 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 318,004.5 268,791 270,000 0 % 270,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 68,846 84,684 70,000 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 713,556.5 541,586 482,000 445,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 254,479.75 240,164.91 240,000 -12.5 % 210,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 11,130 6,940 10,000 -80 % 2,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,676.61 4,545.36 5,000 0 % 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 2,442 24,967.6 20,000 -50 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 31,971.6 29,307.3 40,000 0 % 40,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 302,699.96 305,925.17 315,000 277,000
รวมงบดําเนินงาน 3,255,716.76 2,386,699.13 3,385,350 2,917,000

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พลาสติก 0 51,000 0 0 % 0

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

7,200 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน 

0 0 23,000 -100 % 0

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

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

37,400 0 0 0 % 0

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

11,700 0 0 0 % 0

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

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
ขนาด 24,000 บีทียู

96,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้โชว์กระจก 15,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 6,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะโค้งเส้นผาศูนย์กลาง 1.50x75 
cm

4,500 0 0 0 % 0

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

36,000 0 0 0 % 0
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จัดซื้อมูลี่บังแดด 13 ชองหน้าตาง 42,400 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0 0 7,000 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์สํานักงาน 0 0 4,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก พร้อมกระจก อิลิแกนซ์ 0 0 8,500 -100 % 0

โต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ 0 117,500 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง 0 0 6,600 -100 % 0

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

มูลี่บังแดด 0 0 18,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดกล้องวงจรปิด พร้อมจอภาพ 0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล 0 0 40,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens

27,700 0 0 0 % 0

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงในห้องประชุม 69,960 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์สํานักงาน All In One สําหรับ
การประมวลผล

0 46,000 0 0 % 0

คอมพิวเตอร์สํานักงาน All In One สําหรับ
การประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

23,000 0 0 0 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 69,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 8,000 7,500 0 % 7,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 7,500 0 0 100 % 5,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก Inkjet

7,900 0 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

700 700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 434,060 223,200 237,600 12,500
รวมงบลงทุน 434,060 223,200 237,600 12,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนจังหวัดสระแก้วตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอวัฒนานคร

70,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  09:33 หน้า : 10/74
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อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

5,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัด
สระแก้ว

4,500 0 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันคล้ายวันศวรรคตสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

4,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 

5,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระ
นั่งเกล้าเจ้าอยูหัว

2,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันปิยะมหาราช

2,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันสงกรานต์และวันกตัญูอําเภอ
วัฒนานคร

18,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  09:33 หน้า : 11/74
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อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจจกรรมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมเบื้อง
บูรพาและงานกาชาติจังหวัดสระแก้ว

30,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "12 สิง
หามหาราชินี"

5,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้า
อยูหัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกู
ร

10,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
งานสมโภชวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

30,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการวัน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์

2,500 0 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นระดับ
อําเภอ

0 15,000 15,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  09:33 หน้า : 12/74
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อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นระดับ
อําเภอ

0 0 0 100 % 15,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ของอําเภอและท้องถิ่น

15,000 0 0 0 % 0

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

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล
หรือพัฒนาระบบ

25,000 50,000 25,000 -100 % 0

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

รวมงานบริหารทั่วไป 8,962,806.76 7,139,954.13 9,885,453 7,692,060
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 229,920

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  09:33 หน้า : 13/74
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 205,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 435,240
รวมงบบุคลากร 0 0 0 435,240

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 435,240
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 32,490 150,114 454,350 184.12 % 1,290,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 42,600 0 % 42,600

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 335,340 394,080 429,600 4.58 % 449,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 55,820 53,220 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 423,650 597,414 1,016,550 1,872,780
รวมงบบุคลากร 423,650 597,414 1,016,550 1,872,780

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  09:33 หน้า : 14/74
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 200,000 0 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 215,000 215,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,200 84,976 101,000 14.85 % 116,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

67,040 81,938 60,000 -33.33 % 40,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 150,000

โครงการสนับสนุนจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

0 300,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  09:33 หน้า : 15/74
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 74,240 466,914 176,000 341,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,247 58,939.8 75,000 -6.67 % 70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,287 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 71,230 84,079 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 100,764 143,018.8 165,000 120,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 40,000 25 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 40,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 175,004 609,932.8 596,000 726,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กแบบทึบ 4 ลิ้นชัก 13,600 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 1,000 -100 % 0

ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 0 0 4,500 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก พร้อมกระจก อิลิแกนซ์ 0 34,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  09:33 หน้า : 16/74

41



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 0 58,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 46,000 46,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 16,000 0 100 % 7,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 10,000 -75 % 2,500

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 13,600 154,700 61,500 10,000
รวมงบลงทุน 13,600 154,700 61,500 10,000

รวมงานบริหารงานคลัง 612,254 1,362,046.8 1,674,050 2,608,780
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,575,060.76 8,502,000.93 11,559,503 10,736,080

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  09:33 หน้า : 17/74
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

268,800 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 268,800 0 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)       

646,740 0 0 0 % 0

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนและกฎหมายการ
จราจร

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 646,740 0 50,000 0
รวมงบดําเนินงาน 915,540 0 50,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 915,540 0 50,000 0

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  09:33 หน้า : 18/74
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 209,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 21,300

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 329,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 4,380

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 564,600
รวมงบบุคลากร 0 0 0 564,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 153,800 283,800 5.71 % 300,000

รวมค่าตอบแทน 0 153,800 283,800 300,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการฯ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 22,000
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โครงการจัดตั้งดานชุมชน เพื่อป้องกันและ
ควบคุมสถานการณ์การแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0 17,800 0 0 % 0

โครงการจิตอาสา เราทําความ ดี เพื่อชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาในโอกาสวันสําคัญ
ของชาติไทย

0 0 0 100 % 100,000

โครงการชวยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยใน
กรณีมีความจําเป็นเพื่อบรรเทาความเดือด
ร้อนในตําบลหนองหมากฝ้าย

0 0 0 100 % 100,000

โครงการชวยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยใน
กรณีมีความจําเป็นเพื่อบรรเทาความเดือด
ร้อนในตําบลหนองหมากฝ้าย

0 0 121,200 -100 % 0

โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน   

128,200 60,500 135,000 -100 % 0

โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

0 0 0 100 % 200,000

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และอัคคีภัย

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ หลักสูตรทบทวน องค์การบริหารสวน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

0 0 0 100 % 260,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

0 0 200,000 -100 % 0
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษา
ดูงานฝึกภาคปฏิบัตินอกสถานที่  

0 562,675 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 100 % 380,000

โครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

0 0 644,790 -100 % 0

โครงการรณรงค์และฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า

49,700 0 0 0 % 0

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนและกฎหมายการ
จราจร

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 177,900 640,975 1,110,990 1,122,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 128,250 112,500 190,000 10.53 % 210,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 15,150 0 50,000 -80 % 10,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุอื่น 0 127,500 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 143,400 240,000 240,000 230,000
รวมงบดําเนินงาน 321,300 1,034,775 1,634,790 1,652,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยโซยนต์ ขนาด 4 แรงม้า 0 30,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

ครุภัณฑ์อื่น

แผงกั้นจราจรพลาสติกแบบเติมน้ํา (Plastic 
Barrier)

0 85,000 0 0 % 0

แผงกั้นจราจรสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบ
โปรง ไฟฟ้า 1 ระบบ พร้อมระบุชื่อหนวย
งาน

0 26,700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 141,700 0 7,500
รวมงบลงทุน 0 141,700 0 7,500

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 321,300 1,176,475 1,634,790 2,224,100
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,236,840 1,176,475 1,684,790 2,224,100

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  09:33 หน้า : 22/74

47



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 149,628 192,360 291,210 124.64 % 654,180

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 427,920 0 180,000 4 % 187,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 60,467 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 638,015 192,360 513,210 883,380
รวมงบบุคลากร 638,015 192,360 513,210 883,380

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 100,000 50 % 150,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 105,000 150,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,900 7,200 15,000 -33.33 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 38,520 8,392 20,000 -50 % 10,000

คาลงทะเบียนในการอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 48,420 15,592 35,000 45,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 35,000
รวมงบดําเนินงาน 48,420 15,592 140,000 230,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 23,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 16,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 39,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 39,000 0 0
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 686,435 246,952 653,210 1,113,380
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 160,000 54.35 % 246,960

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 458,760 576,600 2.21 % 589,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 72,000 84,000 -7.93 % 77,340

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 530,760 820,600 913,620
รวมงบบุคลากร 0 530,760 820,600 913,620

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

0 14,900 21,930 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการอบรม 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการแขงขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารสวนตําบลหนองหมาก
ฝ้าย

2,965 4,976 5,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลหนองหมากฝ้าย

0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ    134,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 17,600 0 8,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 0 0 0 100 % 18,000

โครงการจัดหารถตู้ รับ-สง นักเรียนบ้าน
ไกล เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาสศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองหมากฝ้าย

277,200 0 0 0 % 0

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารสวน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

0 0 0 100 % 10,000

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการปปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

8,600 2,900 0 0 % 0

โครงการประกวดวาดภาพ ระบายสี เรียง
ความวันแม

9,000 0 9,000 -100 % 0
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โครงการประกวดวาดภาพระบายสีและเรียง
ความวันแมแหงชาติ

0 0 0 100 % 9,000

โครงการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์ การบริหารสวนตําบล
หนองหมาก ฝ้าย

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทย ผานการเลน (สนามเด็กเลน
สร้างปัญญา)

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

14,640 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

0 0 0 100 % 20,640

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาเครื่องแบบนักเรียน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวนตําบล
หนองหมากฝ้าย

0 0 0 100 % 14,400

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  09:33 หน้า : 27/74

52



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาเครื่องแบบนักเรียน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวนตําบล
หนองหมากฝ้าย

14,100 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)  ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวน
ตําบลหนองหมากฝ้าย 

120,201 110,004 115,600 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวนตําบล
หนองหมากฝ้าย

0 0 0 100 % 81,600

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารสวนตําบลหนอง
หมากฝ้าย

0 0 0 100 % 9,600

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอุปกรณ์การเรียน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวนตําบล
หนองหมากฝ้าย

0 0 0 100 % 9,600

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาเครื่องแบบนักเรียน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวนตําบล
หนองหมากฝ้าย

0 15,600 15,300 -100 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาหนังสือเรียน) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารสวนตําบลหนอง
หมากฝ้าย

9,400 10,400 10,200 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาอุปกรณ์การเรียน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวนตําบล
หนองหมากฝ้าย

9,400 10,400 10,200 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายสนับสนุนสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลางวัน) ของโรงเรียน
บ้านทาช้าง

538,880 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายสนับสนุนสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลางวัน) ของโรงเรียน
บ้านภักดีแผนดิน

276,640 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายสนับสนุนสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลางวัน) ของโรงเรียน
บ้านใหมศรีจําปาทอง

338,880 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายสนับสนุนสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลางวัน) ของโรงเรียนวัด
พุทธิสาร 

550,880 0 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายสนับสนุนสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลางวัน) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารสวนตําบลหนอง
หมากฝ้าย  

299,680 315,320 333,200 -100 % 0

โครงการหนูน้อยรักการอาน 0 0 0 100 % 12,000

โครงการหนูน้อยรักการอาน 29,650 0 30,650 -100 % 0

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองหมากฝ้าย

0 0 0 100 % 329,280

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 38,500 25,000 -40 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 2,652,216 523,000 624,080 554,120
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,130 19,386 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 2,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,219 6,951 25,000 3,554.8 % 913,700

คาอาหารเสริม (นม) 748,743.36 812,331.94 894,865 -100 % 0

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

วัสดุการศึกษา 0 0 8,000 87.5 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 791,092.36 838,668.94 989,865 963,700
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 73,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 30,000 16.67 % 35,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 30,000 108,000
รวมงบดําเนินงาน 3,443,308.36 1,361,668.94 1,643,945 1,625,820

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 9,000

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 0 0 100 % 55,600

ชั้นอเนกประสงค์  ๖ ชอง 0 0 0 100 % 25,000

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0 0 7,000 -2.86 % 6,800

โต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 7,380

พัดลมตั้งโต๊ะ 0 0 0 100 % 3,600

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะกิจกรรมเด็กหน้าโฟเมก้า พร้อมเก้าอี้นั่ง 
๖ ตัว

0 22,000 47,500 0 % 47,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์ 0 0 0 100 % 28,000

ชุดไมโครโฟนคูไร้สายพร้อมเครื่องรับสง
สัญญาณ

0 0 0 100 % 1,900
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 0 0 0 100 % 25,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 23,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 22,000 77,500 231,780
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาถมดิน

โครงการปรับพื้นที่สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองหมากฝ้าย องค์การบริหารสวน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

0 448,000 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเจาะบอบาดาลปรับปรุงระบบ
ประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมาก
ฝ้าย 1 แหง ตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

0 0 230,460 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 448,000 230,460 0
รวมงบลงทุน 0 470,000 307,960 231,780
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน 
สพฐ ภายในเขตตําบล หนองหมากฝ้าย ทั้ง 
4 แหง

0 0 0 100 % 1,696,800

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 
สพฐ ภายในเขตตําบลหนองหมากฝ้าย ทั้ง 
4 แหง

0 1,514,820 1,596,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 1,514,820 1,596,000 1,696,800
รวมงบเงินอุดหนุน 0 1,514,820 1,596,000 1,696,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,443,308.36 3,877,248.94 4,368,505 4,468,020
รวมแผนงานการศึกษา 4,129,743.36 4,124,200.94 5,021,715 5,581,400

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 120,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 120,000 0
ค่าใช้สอย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 130,000 -100 % 0

โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักณ์ 
อัคราชกุมารี

134,400 128,700 0 0 % 0

โครงการแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกกอน
ทิ้ง"

5,950 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและสงเสริมวิสัยทัศน์ในการ
ทํางานของ อสม. ตําบลหนองหมากฝ้าย

669,900 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและรณรงค์การป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

118,700 118,700 140,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 62,100 72,560 80,000 -100 % 0
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
ยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักณ์ อัคราช
กุมารี

0 5,835 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 991,050 325,795 360,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 18,468 500,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 18,468 500,000 0
รวมงบดําเนินงาน 991,050 344,263 980,000 0

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  09:33 หน้า : 35/74

60



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 160,000 160,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

160,000 0 0 0 % 0

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,151,050 504,263 1,140,000 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 120,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาตราจารย์  ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักณ์ 
อัคราชกุมารี

0 0 0 100 % 130,000

โครงการสงเสริมและรณรงค์การป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

0 0 0 100 % 140,000

โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 100,000

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
ยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักณ์ อัคราช
กุมารี

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 380,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 50,000 900 % 500,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 50,000 500,000
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รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 1,000,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 0 0 0 100 % 118,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 118,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 118,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธาณสุข 0 0 0 100 % 160,000

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

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 50,000 1,278,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,151,050 504,263 1,190,000 1,278,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 246,960
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 285,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 532,440
รวมงบบุคลากร 0 0 0 532,440

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมารถรับสงเด็กนักเรียนบ้านไกล 
เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาสศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลหนองหมากฝ้าย

0 0 0 100 % 390,000

คาจ้างเหมารถรับสงเด็กเล็ก 0 242,200 390,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมเข้าคายคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชนตําบลหนองหมาก
ฝ้าย

0 0 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของครอบครัว

0 0 0 100 % 40,000

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของครอบครัว

0 29,400 40,000 -100 % 0
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โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้
ด้อยโอกาสตําบล หนองหมากฝ้าย

0 0 0 100 % 50,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 133,600 0 0 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 130,000

โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 405,200 530,000 660,000
รวมงบดําเนินงาน 0 405,200 530,000 660,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 405,200 530,000 1,192,440
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 405,200 530,000 1,192,440

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 385,980 406,020 573,180 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 21,300 -100 % 0
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เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 533,584 550,170 595,680 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 32,887 30,000 36,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 994,451 1,028,190 1,268,160 0
รวมงบบุคลากร 994,451 1,028,190 1,268,160 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

247,050 0 298,130 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 247,050 0 313,130 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 161,145 80,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเนทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง 41,380 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 52,535 50,000 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,320 2,300 85,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 42,700 215,980 215,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,112 12,944 20,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 41,625 40,590 40,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 45,295 50,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 78,210 28,880 100,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 133,947 127,709 240,000 0
รวมงบดําเนินงาน 423,697 343,689 768,130 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ (ระบบ Inverter) แบบ
ติดผนังขนาด 18,000 บีทียู

0 87,000 0 0 % 0

จัดซื้อขาตั้งไมค์แบบตั้งโต๊ะ 1,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 46,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา 0 23,190 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์ 0 0 95,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อไมค์ลอยชุด 4 ตัว 7,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม 25,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 700 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) 

0 30,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0 6,300 0 0 % 0

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

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล

23,000 0 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องพิมพM์ultifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 

7,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 111,200 152,190 117,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการซอมแซมรั้วสํานักงาน องค์การ
บริหารสวนตําบลหนองหมากฝ้าย ตําบล
หนองหมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว

39,000 0 0 0 % 0

โครงการตอเติมกันสาดและปรับปรุงหองน้ํา
ซอมแซมศูนย์เรียนรู้ชุมชน ITC หนองหมาก
ฝ้ายหมูที่ 5 บ้านหนองหมากฝ้าย

334,000 0 0 0 % 0

โครงการตอเติมซอมแซมโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 5 บ้านหนองหมากฝ้าย 
ตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว

151,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เหล็ก
หน้าองค์การบริหารสวนตําบลหนองหมาก
ฝ้าย ตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว

60,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 584,000 0 0 0
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รวมงบลงทุน 695,200 152,190 117,000 0
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุมผู้ใช้น้ําชองกล่ําลาง 0 30,000 15,000 -100 % 0

อุดหนุนกลุมผู้ใช้น้ําชองพระปรง 0 50,000 0 0 % 0

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

อุดหนุนกลุมผู้ใช้น้ําพระปรง 0 0 80,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 100,000 125,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 100,000 125,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,113,348 1,624,069 2,278,290 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อถังแรงดันลม ขนาด 1,000 ลิตร 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมูที่ 3 บ้านใหมศรี
จําปา

0 80,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อรถกระเช้าซอมไฟฟ้าแบบ
อเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ

0 0 2,600,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทาง โคมไฟ
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งทางเข้าหมู
บ้าน หมูที่ 8 บ้านภักดีแผนดิน

0 0 360,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู
บ้าน หมูที่ 2 บ้านโคกสวาง

0 0 15,000 -100 % 0

จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมติดตั้งตอจากเดิม ถึง ทางเข้า
หมูบ้าน หมูที่ 2 บ้านโคกสวาง

0 270,000 0 0 % 0

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100 แอมป์ 
12 ชองอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง

0 0 30,000 -100 % 0

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

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 โครงการขยายเขตทอเมนประปาซอยทุง
โพธิ์ หมูที่ 3 บ้านใหมศรีจําปาทอง

17,300 0 0 0 % 0

 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังจาก
บ้านนายสุทัศน์ แสงทอง ถึงนานาธรรม
สถาน หมู 4 บ้านทาช้าง

399,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนางจรูญ ดีโสภา ถึงบ้านนางจําปี 
สร้อยแม้น หมูที่ 4 บ้านทาช้าง

0 0 96,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยที่ 8 หมูที่ 8 บ้านภักดีแผนดิน

0 498,000 0 0 % 0

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

0 498,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านผู้ชวยสุณีย์ถึงบ้านนางสุบิน  ฤาชัย 
หมูที่ 7 บ้านหนองไทย

0 0 170,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้านเส้นดอนตาปู่ถึงบ้านนายลิต 
พรหมทิพย์ หมูที่ 6 บ้านหนองหมากฝ้าย

0 202,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินเสริมลูกรัง  หมูที่ 
3 บ้านใหมศรีจําปา

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินเสริมลูกรังพร้อม
วางทอระบายน้ํา หมู 2 บ้านโคกสวา

140,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินเสริมลูกรังภายใน
หมูบ้านเส้นหน้าบ้านนายทองใบ สายทอง 
ถึงบ้านนางกาญจนา ถาวรยิ่ง หมูที่ 5 บ้าน
หนองหมากฝ้าย

0 228,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างยกระดับดินลูกรัง หมู 7 
บ้านหนองไทย

284,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย
ภายในหมูบ้าน หมู 6 บ้านหนองหมากฝ้าย

130,200 0 0 0 % 0

โครงการเจาะบอบาดาลปรับปรุงระบบ
ประปา องค์การบริหารสวนตําบลหนอง
หมากฝ้าย 1 แหง ตําบลหนองหมากฝ้าย 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

0 0 230,460 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนรอบหมูบ้าน หมู 8 
บ้านภักดีแผนดิน

497,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมู 7 บ้าน
หนองไทย

259,000 0 0 0 % 0

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

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังพื้นที่การ
เกษตร หมูที 8 บ้านภักดีแผนดิน

243,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
เส้นประปา ถึงหนองตาแวว หมูที่ 7 บ้าน
หนองไทย

0 288,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมูที่ 2 บ้านโคกสวาง

0 0 200,000 -100 % 0
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
สายหนองตากลาง หมูที่ 5 บ้านหนองหมาก
ฝ้าย

0 432,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินเสริม
ลูกรัง จากนานายบุญจันทร์ แสงรุจีย์ ถึงนา
นางมะลิ ถาวรสาลี  หมูที่ 4 บ้านทาช้าง

0 181,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินเสริม
ลูกรังซอยบ้านนายจันทร์ วรวงศ์ หมูที่ 3 
บ้านใหมศรีจําปา

0 86,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเพื่อการ
เกษตร หมู 1 บ้านคลองคันโท

499,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง พร้อม
วางทอจากถนนลาดยาง ถึง นานายสมพงษ์  
วรสุข หมูที่ 1 บ้านคลองคันโท

0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,469,000 2,413,000 1,296,460 0
รวมงบลงทุน 2,469,000 2,763,000 4,301,460 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

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

0 73,980.87 0 0 % 0

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

0 117,296.61 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว โครงการย้ายไฟฟ้า 
สาธารณะรายทางจากบริเวณสี่แยกป้อม
ตํารวจบ้านทาช้าง ไปติดตั้งคุ้มหนองไฮ หมู
ที่ 4 บ้านทาช้าง

0 49,637.3 0 0 % 0
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอวัฒนา
นครตามโครงการขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
ซอยทุงโพธิ์ หมูที่ 3 บ้านใหมศรีจําปาทอง

58,551.47 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 58,551.47 240,914.78 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 58,551.47 240,914.78 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 2,527,551.47 3,003,914.78 4,301,460 0
งานสวนสาธารณะ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างลานออกกําลังกายพร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง

154,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตทอเมนประปา หมูที่ 5 
บ้านหนองหมากฝ้าย

176,000 0 0 0 % 0

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

รวมงานสวนสาธารณะ 330,000 0 0 0
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 598,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 646,800
รวมงบบุคลากร 0 0 0 646,800

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะมูลฝอย 0 0 0 100 % 264,000

คากําจัดขยะมูลฝอย 0 139,381 264,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ 0 0 0 100 % 96,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุง
พลาสติก

0 0 0 100 % 55,000

โครงการอบรมให้ความรู้พร้อมจัดทําขยะ
อินทรีย์ หรือขยะเปียกหมูบ้านต้นแบบ

0 0 0 100 % 50,000
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โครงการอบรมให้ความรู้พร้อมจัดทําขยะ
อินทรีย์หรือขยะเปียกหมูบ้านต้นแบบ 

265,000 157,900 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 265,000 297,281 314,000 465,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 180,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 180,000 0 0
รวมงบดําเนินงาน 265,000 477,281 314,000 465,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 265,000 477,281 314,000 1,111,800
งานบําบัดน้ําเสีย

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างบอบําบัดน้ําทิ้ง หนึ่งจุด 
บ้านนางนงเยาว์ ประครองกาย หมูที่ 6 
บ้านหนองหมากฝ้าย

0 0 35,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมฝาบอพักน้ํา หมูที่ 5 และ
หมูที่ 6

0 0 59,500 -100 % 0
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โครงการวางทอระบายน้ํา ขนาด 0.40 x 
1.00 เมตร พร้อมบอพักยาว 107 เมตร 
และบอรับน้ํา 1 แหง หมูที่ 5 บ้านหนอง
หมากฝ้าย ตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

0 0 177,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 
(คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 271,500 20,000
รวมงบลงทุน 0 0 271,500 20,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0 0 271,500 20,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,235,899.47 5,105,264.78 7,165,250 1,131,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  09:33 หน้า : 54/74

79



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งตอสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งตอสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด   

49,970 48,900 50,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานสงเสริมวิสัยทัศน์ในการทํางาน
ของ อสม. กลุมสตรี แมบ้าน และพนักงาน 
องค์การบริหารสวนตําบล

0 0 0 100 % 380,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานสงเสริมวิสัยทัศน์ในการทํางาน
ของ อสม. กลุมสตรี แมบ้าน และพนักงาน 
องค์การบริหารสวนตําบล

0 881,100 685,600 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพแกประชาชนด้าน
การน้อมนําหลักปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียงสู
การพัฒนาชุมชน

0 41,860 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของครอบครัว

37,960 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 87,930 971,860 765,600 430,000
รวมงบดําเนินงาน 87,930 971,860 765,600 430,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดอําเภอวัฒนานคร

0 0 0 100 % 50,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดอําเภอวัฒนานคร

0 0 50,000 -100 % 0

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

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 87,930 971,860 815,600 480,000
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รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 87,930 971,860 815,600 480,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0 49,660 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 49,660 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 49,660 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

0 49,660 0 0
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาวอลเลย์บอลคัพ 0 0 0 100 % 150,000

โครงการแขงขันกีฬาวอลเลห์บอลคัพ 48,050 49,550 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาหมากฝ้ายคัพกีฬาต้าน
ยาเสพติดเยาวชนตําบลหนองหมากฝ้าย

150,000 148,800 150,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาหมากฝ้ายคัพกีฬาต้าน
ยาเสพติดเยาวชนตําบลหนองหมากฝ้าย

0 0 0 100 % 150,000

โครงการแขงขันฟุตบอลเยาวชน 0 0 0 100 % 50,000

โครงการแขงขันฟุตบอลเยาวชน 0 48,750 0 0 % 0

โครงการหมากฝ้ายฮักกัน 299,905 291,375 0 0 % 0

โครงการหมากฝ้ายฮักกัน 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 497,955 538,475 150,000 400,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 79,686 79,397 80,000 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 79,686 79,397 80,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 577,641 617,872 230,000 480,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 577,641 617,872 230,000 480,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0 0 1,350 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้า
อยูหัว

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้า
อยูหัว

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการทําบุญตักบาตรองค์การบริหาร
สวนตําบล

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการทําบุญตักบาตรองค์การบริหาร
สวนตําบลหนองหมากฝ้าย

0 0 0 100 % 15,000
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาและประเพณีถวายเทียน
พรรษา

0 0 0 100 % 40,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาและประเพณีถวายเทียน
พรรษา

0 39,970 40,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมจัดงานสมโภชและ
ประเพณีถวายเทียนพรรษา

39,025 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมประเพณีวันลอย
กระทง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมประเพณีวันลอย
กระทง

66,525 64,800 50,000 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีรดน้ํา-ขอพรผู้สูง
อายุเนื่องในวันสงกรานต์

257,550 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีรดน้ํา-ขอพรผู้สูง
อายุเนื่องในวันสงกรานต์

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 363,100 104,770 116,350 175,000
รวมงบดําเนินงาน 363,100 104,770 116,350 175,000

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนจังหวัดสระแก้วตามโครงการจัด
กิจกรรมประเพณีสืบสาน วัฒนาธรรมเบี้อง
บูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว

0 0 0 100 % 30,000

อุดหนุนจังหวัดสระแก้วตามโครงการจัด
กิจกรรมประเพณีสืบสานวัฒนาธรรมเบี้อง
บูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว

0 30,000 30,000 -100 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมงานวันสงกรานต์ และวันกตัญู
อําเภอวัฒนานคร

0 0 18,000 -100 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมงานวันสงกรานต์ และวันกตัญู
อําเภอวัฒนานคร

0 0 0 100 % 18,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันคล้าย วันสถาปนา
จังหวัดสระแก้ว

0 0 0 100 % 4,500

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัด
สระแก้ว 

0 4,500 4,500 -100 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันคล้าย วันสวรรคตสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

0 4,000 4,000 -100 % 0
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อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันคล้าย วันสวรรคตสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

0 0 0 100 % 4,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0 5,000 5,000 -100 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันที่ระลึก มหาเจษฎาบดินทร์พระ
นั่งเกล้า เจ้าอยูหัว

0 0 0 100 % 2,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันที่ระลึก มหาเจษฎาบดินทร์พระ
นั่งเกล้าเจ้าอยูหัว

0 2,000 2,000 -100 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันปิยมหาราช 

0 2,000 2,000 -100 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันปิยมหาราช

0 0 0 100 % 2,000
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อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
งานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และเป็นวันพอแหงชาติ

0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
งานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และเป็นวันพอแหงชาติ

0 5,000 5,000 -100 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

0 5,000 5,000 -100 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

0 0 0 100 % 25,000
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อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

0 25,000 25,000 -100 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง และวันแมแหงชาติ

0 5,000 5,000 -100 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง และวันแมแหงชาติ

0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
งานสมโภชวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

0 0 0 100 % 30,000

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
งานสมโภชวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

0 30,000 30,000 -100 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการพิธี
ถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล

0 0 2,000 -100 % 0

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการพิธี
ถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล

0 0 0 100 % 2,000
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อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการวัน
พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชและ วันที่ระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์

0 0 0 100 % 2,500

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการวัน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์

0 2,500 2,500 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 120,000 140,000 140,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 120,000 140,000 140,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 363,100 224,770 256,350 315,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 940,741 892,302 486,350 795,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 468,960

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 220,800
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 767,760
รวมงบบุคลากร 0 0 0 767,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 138,130

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 500

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 148,630
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 160,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 270,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 7,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 585,630
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 7,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 7,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,360,890
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 209,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 21,300

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 389,040

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 619,500
รวมงบบุคลากร 0 0 0 619,500

งบลงทุน
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนนทางเข้าหมูบ้านถึงบ้านนางสาวศิริ
พร ถาวรสาลี หมูที่ 2 บ้านโคกสวาง

0 0 0 100 % 498,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายภูวงค์ ถึงบ้าน นายมงคล 
เหนือเกาะหวาย หมูที่ 3 บ้านใหมศรีจําปา

0 0 0 100 % 456,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4 และ ซอย 5 เส้นจากบ้านนางบูด 
พลชัยภูมิ ถึงบ้านนางยัณนี ศรีเย็น หมูที่ 1 
บ้านคลองคันโท

0 0 0 100 % 498,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนายสมศรีถึงบ้าน นส.บุญชวย สุม
มาตร  หมูที่ 7 บ้านหนองไทย

0 0 0 100 % 495,000

โครงการกอสร้างหอกระจายขาวหมูบ้าน 
หมูที่ 3 บ้านใหมศรีจําปา

0 0 0 100 % 121,000

โครงการซอมแซมเสริมลูกรังจากบ้านนายติ 
 สวางกุล ถึงบ้านนายสุพรรณ  หนองนา  
หมูที่ 4 บ้านทาช้าง

0 0 0 100 % 87,000

โครงการตอเติมหลังคากันสาดพร้อมพื้น
อาคารอเนกประสงค์ อบต.หนองหมากฝ้าย

0 0 0 100 % 56,000
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โครงการยกถนนดินเสริมลูกรังบ้านนาย
เกษม ถึง ถนนลาดยางสายแซร์ออ-คลองน้ํา
เขียว 3485 หมูที่ 4 บ้านทาช้าง

0 0 0 100 % 285,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตประปาหมูบ้าน ถึงที่นาย
สมาน ถาวรสาลี หมูที่ 2 บ้านโคกสวาง

0 0 0 100 % 54,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทาง โคมไฟ
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณทางเข้าหมู
บ้าน ตอจากเดิม หมูที่ 8 บ้านภักดีแผนดิน

0 0 0 100 % 495,000

โครงการเจาะบอบาดาลปรับปรุงระบบ
ประปาหนองมันปา หมูที่ 6 บ้านหนอง
หมากฝ้าย

0 0 0 100 % 289,000

โครงการเจาะบอบาดาลปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบ้าน หมูที่ 5 บ้านหนองหมาก
ฝ้าย

0 0 0 100 % 290,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 
(คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 3,644,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 3,644,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

กลุมผู้ใช้น้ําคลองเกลือ 0 0 0 100 % 30,000

กลุมผู้ใช้น้ําชองกล่ําลาง 0 0 0 100 % 30,000

กลุมผู้ใช้น้ําพระปรง 0 0 0 100 % 100,000

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

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 4,423,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 5,784,390

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงสูการพัฒนาชุมชน

50,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการฝึกอบรมอาชีพแกประชาชนด้าน
การน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
การพัฒนาชุมชน

0 0 0 100 % 90,000

โครงการอบรมด้านการเกษตร น้อมนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชน

0 0 0 100 % 40,000

โครงการอบรมด้านการเกษตร น้อมนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชน

42,600 78,200 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 92,600 78,200 40,000 130,000
รวมงบดําเนินงาน 92,600 78,200 40,000 130,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุมผู้ใช้น้ําอางเก็บน้ําชองกล่ําลาง 30,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนกลุมผู้ใช้น้ําอางเก็บน้ําบ้านคลอง
เกลือ 

20,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนกลุมผู้ใช้น้ําอางเก็บน้ําพระปรง   50,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 100,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 192,600 78,200 40,000 130,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวา 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการหมากฝ้าย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว

0 0 0 100 % 10,000

โครงการหมากฝ้ายรวมใจภักษ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว

29,440 0 10,000 -100 % 0

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

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 29,440 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 29,440 0 20,000 20,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 29,440 0 20,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมแผนงานการเกษตร 222,040 78,200 60,000 150,000
รวมทุกแผนงาน 31,495,902.85 30,737,353.65 38,982,517 40,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝ้าย

อําเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,119,590 บาท
งบกลาง รวม 11,119,590 บาท

งบกลาง รวม 11,119,590 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 207,254 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ
. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนักงาน
จาง เงินเพิ่มคาครองชีพคาจางชั่วคราว  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อ
ใหความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือ
สูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง โดนคํานวนใน
อัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งปี 
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,952,800 บาท

- เพื่อจายตามโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูง
อายุ  เป็นเบี้ยยังชีพใหแกผูอายุ  จํานวน 872 คน จํานวน 12
 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553
    3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1430 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 115 ลําดับที่ 263

   

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,084,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ ตามโครงการสนับสนุน
การเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม ใหแกคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ  
จํานวน 351 คน  จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้  
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548   
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  
    3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1430 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 116 ลําดับที่ 264   
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดส จํานวน 3 ราย 
รายละ 500 บาท จํานวน  12 เดือน บาท  ตามบัญชีรายชื่อที่ได
รับอนุมัติจากผูบริหาร   
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
ขอ 16 และ ขอ 17  
    2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่  มท 0891.3/ว 1381 ลงวันที่  2 กรกฎาคม 2558 
    3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1430 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 115 ลําดับที่ 262     
  

เงินสํารองจาย จํานวน 314,868 บาท

- เพื่อจายกรณีฉุกเฉินจําเป็นที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาได
และในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667
 ลงวันที่ 12 มีนาคม  2545
    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน  2559
    4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ  2560
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เป็นตน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 370,200 บาท

- เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทอง
ถิ่น (กบท.)  เพื่อชวยเหลือแก ขาราชการสวนทองถิ่น  1%  ของ
ประมาณการรายรับไมรวมเงินอุดหนุน     
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34
 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562    

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
-  เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้  
    1. หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4295 ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2560 เรื่อง การดําเนินการสบทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 111,168 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทอง
ถิ่น ไมนอยกวา รอยละ 40 ของเงินที่ไดรับจัดสรรจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
    2. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุน ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,692,060 บาท

งบบุคลากร รวม 4,747,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
     1. นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
อัตราเดือนละ 20,400  บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  
12  เดือน เป็นเงิน  244,800 บาท
     2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 11,220 บาท โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12  เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554  และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง ดังนี้
     1. นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1 อัตรา 
เดือนละ 1,750 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
เป็นเงิน 21,000 บาท
     2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 880 บาท โดยคํานวณตั้งจายไว
ไมเกิน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทน นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลรองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554  และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ    

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ ดังนี้ 
     1. นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1 อัตรา 
อัตราเดือนละ 1,750  บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  
12  เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
     2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 2 อัตรา
อัตราเดือนละ 880 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12
เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2554  และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ
7,200 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12  เดือน 
เป็นเงิน 86,400 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554  และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557      
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,454,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ดังนี้
    1. ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 11,220  บาท โดยคํานวณตั้งจาย
ไวไมเกิน 12  เดือน เป็นเงิน  134,640  บาท  
    2. รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  
จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ  9,180  บาท โดยคํานวณตั้งจาย
ไวไมเกิน  12  เดือน เป็นเงิน 110,160  บาท  
    3. เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 7,200 บาท โดยคํานวณตั้งจายไว
ไมเกิน 12 เดือน  เป็นเงิน  86,400  บาท  
    4. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 13 อัตรา อัตราเดือนละ 7,200 บาท โดยคํานวณตั้งจาย
ไวไมเกิน 12 เดือน เป็นเงิน  1,209,600  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554  และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,608,440 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,797,420 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล/เงินปรับปรุงเงินเดือน
ใหแกพนักงานสวนตําบลในสังกัดสํานักงานปลัด
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน ดังนี้
     1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 557,880 บาท 
     2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 417,000 บาท
     3. หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 407,220 บาท
     4. นักทรัพยากรบุคคล
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 246,960 บาท
     5. เจาพนักงานธุรการ  
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 168,360 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (สํานักงานปลัด)    
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 6,660 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานสวนตําบลในสังกัดสํานักงานปลัดที่มีสิทธิไดรับ 
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน   
ดังนี้
     1. เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 6,660 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (สํานักงานปลัด)   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล
ในสังกัดสํานักปลัด ที่มีสิทธิไดรับ 
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน ดังนี้
    1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 48,000 บาท
    2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 42,000 บาท
    3. หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (สํานักงานปลัด)    
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 600,360 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง/เงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางในสังกัดสํานักงานปลัด 
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน ดังนี้
    1. ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล  
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 261,960 บาท   
    2. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา เป็น
เงิน 225,600 บาท  
    3. พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 112,800
 บาท      
- เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (สํานักงานปลัด)    
      

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง 
ที่มีสิทธิไดรับ โดยคํานวณตั้งจาย
ไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
    1. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 48,000
 บาท    
    2. พนักงานขับรถยนต  จํานวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 24,000
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (สํานักงานปลัด)    
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งบดําเนินงาน รวม 2,917,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,080,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 1,050,000 บาท

1) คาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน 600,000 บาท
   - เพื่อจายเป็นเงินเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น  
   - เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ  ดัง
นี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตง
ตั้งฯ  จํานวน  100,000 บาท
    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้ง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 และรวมถึงระเบียบและหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

3) คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง  จํานวน 350,000
 บาท
    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจํา
ศูนยประสานงานการเลือกตั้ง และ ประจําหนวยเลือกตั้งที่เลือก
ตั้ง ตามที่ระเบียบกําหนด 
    - เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
    (สํานักงานปลัด)   
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหกับพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่นอก
เวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
    (สํานักงานปลัด) 

คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบลและ ลูกจางประจําซึ่งมีสิทธิ เบิกเงินชวยเหลือการ
ศึกษาบุตรได
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
    (สํานักงานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,115,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 175,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพรประชา
สัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทํา
เอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ
 คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุง โดเมน website, 
คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว คาจางแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ (๑)คาปักเสาพาด
สาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการ
ไฟฟ้า รวมถึงคําติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและ อุปกรณไฟฟ้า ซึ่ง
เป็นกรรมสิทธิ์ของ การไฟฟ้า (๒) คาจางเหมาเดินสายและติด
ตั้ง อุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุง
รักษาหรือซอมแชมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ คาติตตั้งประปา
เพื่อใชในราชการ (๑) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่
ราชการ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปา
รวมถึงคาติดตั้ง มาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการประปา (๒) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณ
ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษา
หรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ใชจายตาง ๆ  ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่อง
โทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน - คาติดตั้งเครื่อง
รับสัญญาณ ตาง ๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอสรง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562  
     (สํานักงานปลัด)  
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตาง ๆ
 คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใชจายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562  
    (สํานักงานปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก คาใชจายอื่นที่จําเป็นตองจาย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม
    (สํานักงานปลัด) 

วันที่พิมพ : 3/8/2564  16:24:01 หนา : 17/128

116



คาใชจายในการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบลตําบลหนอง
หมากฝ้าย

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งขององคการ
บริหารสวนตําบลตําบลหนองหมากฝ้าย โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาใชจายประจําศูนยประสานงานการเลือกตั้ง คาใชจาย
ประจําหนวยเลือกตั้งที่เลือกตั้ง และคาวัสดุอุปกรณและเวชภัณฑ
สําหรับป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จะ
ตองดําเนินการตาม พ.ร.บ. โรคติดตอ พ.ศ. 2558
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0818.2/ว 4287 ลงวัน
ที่ 22 กรกฎาคม  2563
    2. ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้ง วาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไมและพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวง
มาลาสําหรับมอบใหบุคคลตาง ๆ หรือวาง ณ อนุสาวรีย หรือศพผู
มีเกียรติ 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
    (สํานักงานปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
    (สํานักงานปลัด)
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงาน ลูกจาง พนักงานจางองคการ
บริหารสวนตําบล ผูนํา คณะกรรมการชุมชน อสม. กลุมเยาวชน และ
หนวยงานในพื้นที่ตําบลหนองหมากฝ้าย

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษาดู
งานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงาน ลูกจาง พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล ผู
นํา คณะกรรมการชุมชน อสม. กลุมเยาวชน และหนวยงานใน
พื้นที่ตําบลหนองหมากฝ้าย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ คาสถานที่ คาจัดทําเอกสาร คาที่พัก คาจางเหมายาน
พาหนะ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ผู
บริหาร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวน
ตําบลหนองหมากฝ้าย

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษาดู
งานพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ผูบริหาร พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนองหมาก
ฝ้าย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาสถานที่ คาจัด
ทําเอกสาร คาที่พัก คาจางเหมายานพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)

โครงการอําเภอเคลื่อนที่รวมกับองคการบริหารสวนตําบลหนอง
หมากฝ้าย

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอําเภอเคลื่อนที่รวม
กับองคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝ้าย โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาป้ายประกาศ คาวัสดุ อุปกรณ สื่อประชา
สัมพันธ เชน แผนพับ โปสเตอร ปฏิทิน ซีดี หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ เป็นตน รวมถึงคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและ การสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562  
    (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 445,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ดินสอ หนังสือ ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินทฯลฯ 
     (สํานักงานปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
     (สํานักงานปลัด)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน หมอ กะทะ ผงซัก
ฟอก ไมกวาด ฯลฯ 
     (สํานักงานปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 270,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน ถาน  ฯลฯ 
     (สํานักงานปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล เมาส ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ 
     (สํานักงานปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 277,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 210,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
และสิ่งปลูกสรางอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    (สํานักงานปลัด)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ
อาคารที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน  คาโทรศัพท
เคลื่อนที่ ฯลฯ  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใช
บริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ  เชน  คาเชา คาเชาเครื่อง  คาเชาหมายเลขโทรศัพท คา
บํารุงรักษาสาย  ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณียากร  หรือคาเชาตู
ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คา
สื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอร
เน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ต การดและคาสื่อสารอื่นๆ  และใหหมาย
ความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาระบบ CLOUD,  HOSTING ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562

งบลงทุน รวม 12,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
    1. เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
    2. เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
    3. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
    4. มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
    5. มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
    6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
    7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x600
 หรือ 600 * 1,200 dpi
    8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
    9. สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
    10. สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
    11. สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
    12. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จ
 านวนไมนอยกวา 1 ชอง
    13. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
    (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
     (สํานักงานปลัด)
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
    1. มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
    2. สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
    (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
     (สํานักงานปลัด)

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

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามอุดหนุนอําเภอวัฒนานครตาม
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอ
วัฒนานคร 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกรองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนานาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ลําดับที่ 324 หนาที่ 141
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 435,240 บาท
งบบุคลากร รวม 435,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 435,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 229,920 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล/เงินปรับปรุงเงินเดือน
ใหแกพนักงานสวนตําบลในสังกัดสํานักงานปลัด 
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้ 
    1. นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 229,920 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (สํานักงานปลัด)   

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 205,320 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง/เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจางในสังกัดสํานักงานปลัด โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน ดังนี้  
    1. ผูชวยผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1
 อัตรา เป็นเงิน 205,320 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (สํานักงานปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,608,780 บาท
งบบุคลากร รวม 1,872,780 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,872,780 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,290,900 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล/เงินปรับปรุงเงินเดือน
ใหแกพนักงานสวนตําบลในสังกัดกองคลัง  
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้ 
    1. ผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 ตําแหนง เป็น
เงิน 407,220 บาท
    2. นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตําแหนง เป็น
เงิน 218,400 บาท
    3. นักวิชาการพัสดุ  จํานวน  1 ตําแหนง เป็นเงิน 246,960
 บาท
    4. เจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 ตําแหนง เป็น
เงิน 209,160 บาท
    5. เจาพนักงานจัดเก็บรายได  จํานวน 1 ตําแหนง เป็น
เงิน 209,160 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 42,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานสวนตําบลในสังกัดกองคลังที่มีสิทธิไดรับ โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 
12 เดือน ดังนี้
    1. เจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 ตําแหนง เป็น
เงิน 21,300 บาท
    2. เจาพนักงานจัดเก็บรายได  จํานวน 1 ตําแหนง เป็น
เงิน 21,300 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบลใน
สังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิไดรับ 
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน ดังนี้
    1. ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 42,000
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 449,280 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง/เงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางในสังกัดกองคลัง โดยคํานวณตั้งจายไว
ไมเกิน 12 เดือน ดังนี้  
    1. ผูชวยนักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 ตําแหนง  เป็น
เงิน 187,200 บาท
    2. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1
 ตําแหนง  เป็นเงิน 138,840 บาท  
    3. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 ตําแหนง  เป็น
เงิน 123,240 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางในสังกัด
กองคลัง ที่มีสิทธิไดรับ โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดัง
นี้  
    1. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน 1
 ตําแหนง  เป็นเงิน 24,000 บาท   
    2. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได   จํานวน 1 ตําแหนง  เป็น
เงิน 24,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 726,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 215,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 200,000
  บาท          
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557        
    (กองคลัง)    

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหกับพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่นอก
เวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
    (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบลและ ลูกจางประจําซึ่งมีสิทธิ เบิกเงินชวยเหลือการ
ศึกษาบุตรได
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
    (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 341,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
วันที่พิมพ : 3/8/2564  16:24:01 หนา : 32/128

131



รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 116,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพรประชา
สัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทํา
เอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ
 คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุง โดเมน website, 
คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว คาจางแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ (๑)คาปักเสาพาด
สาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการ
ไฟฟ้า รวมถึงคําติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและ อุปกรณไฟฟ้า ซึ่ง
เป็นกรรมสิทธิ์ของ การไฟฟ้า (๒) คาจางเหมาเดินสายและติด
ตั้ง อุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุง
รักษาหรือซอมแชมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ คาติตตั้งประปา
เพื่อใชในราชการ (๑) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่
ราชการ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปา
รวมถึงคาติดตั้ง มาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการประปา (๒) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณ
ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษา
หรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ใชจายตาง ๆ  ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่อง
โทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน - คาติดตั้งเครื่อง
รับสัญญาณ ตาง ๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอสรง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562  
    (กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก คาใชจายอื่นที่จําเป็นตองจาย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม
    (กองคลัง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
    (กองคลัง)

โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 150,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
สํารวจภาคสนามเพิ่มเติมและบันทึกระบบโปรแกรมแผนที่
ภาษี(LTAX GIS) และทะเบียนทรัพยสิน (LTAX3000)  รวมถึงคา
ใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ        
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การเบิกคา
ใชจายในการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562   
    (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ดินสอ หนังสือ ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินทฯลฯ 
    (กองคลัง)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน หมอ กะทะ ผงซัก
ฟอก ไมกวาด ฯลฯ 
    (กองคลัง) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน ถาน  ฯลฯ 
    (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณียากร  หรือคาเชาตู
ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
    1. เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
    2. เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
    3. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
    4. มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
    5. มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
    6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
    7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x600
 หรือ 600 * 1,200 dpi
    8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
    9. สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
    10. สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
    11. สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
    12. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จ
 านวนไมนอยกวา 1 ชอง
    13. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
    (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
     (กองคลัง)   
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
    1. มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
    2. สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
    (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
     (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,224,100 บาท

งบบุคลากร รวม 564,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 564,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 209,160 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล/เงินปรับปรุงเงินเดือน
ใหแกพนักงานสวนตําบลในสังกัดสํานักงานปลัด
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน ดังนี้
     1. เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1
 อัตรา  เป็นเงิน 209,160 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (สํานักงานปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 21,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานสวนตําบลในสังกัดสํานักงานปลัดที่มีสิทธิไดรับ 
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน   
ดังนี้
     1.เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1
 อัตรา  เป็นเงิน 21,300 บาท  
-เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 329,760 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง/เงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางในสังกัดสํานักงานปลัด
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน ดังนี้
    1. ผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 168,480 บาท
    2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 161,280 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (สํานักงานปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 4,380 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง 
ที่มีสิทธิไดรับ โดยคํานวณตั้งจาย
ไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
    1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จํานวน 1 อัตรา  เป็น
เงิน 4,380 บาท      
- เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,652,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ของ อปพร.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย รวม 1,122,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก คาใชจายอื่นที่จําเป็นตองจาย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม
    (สํานักงานปลัด) 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
    (สํานักงานปลัด)

โครงการจิตอาสา เราทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย พัฒนาใน
โอกาสวันสําคัญของชาติไทย

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจิตอาสา เราทํา
ความ ดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย พัฒนาในโอกาสวันสําคัญของ
ชาติไทย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่ คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็น
ในการจัดงาน คาใชจายในการประกวดหรือแขงขันคาจางเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงานคาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คา
อาหาร วางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาใชจายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวของในการจัดงานสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)
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โครงการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยในกรณีมีความจําเป็นเพื่อ
บรรเทาความเดือดรอนในตําบลหนองหมากฝ้าย

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยเหลือผูประสบ
สาธารณภัยในกรณีมีความจําเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดรอนใน
ตําบลหนองหมากฝ้าย โดยจายเป็นคาใชจายในการใหความชวย
เหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน หรือไมสามารถชวยเหลือ
ตัวเองไดในการดํารงชีพ
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และแกไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)

โครงการตามมาตรการป้องกันและแกไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการตามมาตรการ
ป้องกันและแกไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในชวงเทศกาล
สําคัญ  เชน  เทศกาลปีใหม  หรือเทศกาลสงกรานต  และ
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว  เป็นตน  โดย
จายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คา
หนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตรทบทวน 
องคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝ้าย

จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตรทบทวน องคการบริหารสวนตําบล
หนองหมากฝ้าย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพคาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายาน
พาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบอบรมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557          
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)
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โครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 380,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจาย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพคาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณ
ในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
การฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบอบรมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)

โครงการใหความรูเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและ
กฎหมายการจราจร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการใหความรูเกี่ยวกับ
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและกฎหมายการจราจร โดย
มีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับ  คาวัสดุ  คาเอกสาร
ในการฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชา
สัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบอบรมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 210,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง เครื่องหมายตาง ๆ รองเทา เสื้อสะทอน
แสง เสื้อชูชีพ ฯลฯ 
    (สํานักงานปลัด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน วาลวน้ําดับ
เพลิง สายดับเพลิง ฯลฯ 
    (สํานักงานปลัด)

วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุจราจรประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน  สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ฯลฯ 
    (สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 7,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
    1. เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
    2. เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
    3. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
    4. มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
    5. มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
    6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
    7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x600
 หรือ 600 * 1,200 dpi
    8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
    9. สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
    10. สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
    11. สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
    12. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    13. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
    (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
     (สํานักงานปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,113,380 บาท

งบบุคลากร รวม 883,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 883,380 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 654,180 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล/เงินปรับปรุงเงินเดือน
ใหแกพนักงานสวนตําบลในสังกัดกองการศึกษา 
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้ 
    1. ผูอํานวยการกองการศึกษา  จํานวน 1 ตําแหนง  เป็น
เงิน 407,220 บาท
    2. นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง  เป็นเงิน 246,960
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (กองการศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล
ในสังกัดกองการศึกษา ที่มีสิทธิไดรับ จํานวน 1 อัตรา 
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน ดังนี้
    1. ผูอํานวยการกองการศึกษา (วาง)  
จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้  
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (กองการศึกษาฯ)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 187,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง/เงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางในสังกัดกองการศึกษาฯ โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน  ดังนี้
    1. ผูชวยนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 187,200
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
       พ.ศ. 2542
   2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
      ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 150,000
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
    (กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพรประชา
สัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทํา
เอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ
 คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุง โดเมน website, 
คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว คาจางแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ (๑)คาปักเสาพาด
สาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการ
ไฟฟ้า รวมถึงคําติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและ อุปกรณไฟฟ้า ซึ่ง
เป็นกรรมสิทธิ์ของ การไฟฟ้า (๒) คาจางเหมาเดินสายและติด
ตั้ง อุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุง
รักษาหรือซอมแชมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ คาติตตั้งประปา
เพื่อใชในราชการ (๑) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่
ราชการ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปา
รวมถึงคาติดตั้ง มาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการประปา (๒) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณ
ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษา
หรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ใชจายตาง ๆ  ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่อง
โทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน - คาติดตั้งเครื่อง
รับสัญญาณ ตาง ๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอสรง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
    (กองการศึกษาฯ) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก คาใชจายอื่นที่จําเป็นตองจาย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม
    (กองการศึกษาฯ)

คาลงทะเบียนในการอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
    (กองการศึกษาฯ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562  
    (กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ดินสอ หนังสือ ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินทฯลฯ 
    (กองการศึกษาฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล เมาส ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ 
    (กองการศึกษา) 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,495,220 บาท
งบบุคลากร รวม 913,620 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 913,620 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 246,960 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล/เงินปรับปรุงเงินเดือน
ใหแกพนักงานสวนตําบลในสังกัดกองการศึกษาฯ โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน  12  เดือน ดังนี้
     1. ครูผูดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 246,960 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0809.4/ว 2070  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
     (กองการศึกษาฯ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 589,320 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง/เงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางในสังกัดสังกัดกองการศึกษาฯ  โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  ดังนี้
    1. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 142,080 บาท
    2. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน  123,240
 บาท
    3. ผูดูแลเด็ก  จํานวน 3 อัตรา เป็นเงิน  324,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0809.4/ว 2070  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
    (กองการศึกษาฯ)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 77,340 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มตางๆ 
ใหแกพนักงานจางในสังกัดกองการศึกษาฯ
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  ดังนี้
    1. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 17,340 บาท
    2. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน  24,000 บาท
    3. ผูดูแลเด็ก  จํานวน 3 อัตรา เป็นเงิน  36,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0809.4/ว1875  ลงวันที่  21  มิถุนายน  2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0809.4/ว 2070  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
    (กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 1,653,020 บาท
ค่าใช้สอย รวม 581,320 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก คาใชจายอื่นที่จําเป็นตองจาย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม
    (กองการศึกษาฯ)

คาลงทะเบียนในการอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
    (กองการศึกษาฯ)
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โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองหมาก
ฝ้าย

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาสีภาย
ใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองหมากฝ้าย โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาจัดพิธีเปิดและปิดการ
แขงขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจาหนาที่ คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ คาโล
หรือถวยรางวัล เงินหรือของรางวัล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาชุดกีฬา  คาป้ายโครงการ  
คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 91 ลําดับที่ 184      
    (กองการศึกษาฯ)

โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันแม
แหงชาติ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่ คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็น
ในการจัดงาน คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมา
จัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาใชจายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวของในการจัดงานสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 113 ลําดับที่ 254     
    (กองการศึกษาฯ)
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โครงการปฐมนิเทศและประชุมผูปกครองของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
องคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝ้าย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปฐมนิเทศและ
ประชุมผูปกครองของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวน
ตําบลหนองหมากฝ้าย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสื่อสั่งการ ดังนี้   
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาที่ทองถิ่น
 พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 92 ลําดับที่ 185        
    (กองการศึกษาฯ)

โครงการประกวดวาดภาพระบายสีและเรียงความวันแมแหงชาติ จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประกวดวาด
ภาพระบายสีและเรียงความวันแมแหงชาติ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คา
เชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน คาใชจายใน
การประกวดหรือแขงขันคาจางเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานคาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัด
งานสําหรับการจัดทําโครงการ         
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้  
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 92 ลําดับที่ 186     
    (กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนอง
หมากฝ้าย

จํานวน 20,640 บาท

- เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝ้าย จํานวน  48
 คน คนละ 430 บาท/ปี
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้  
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและรายจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 94 ลําดับที่ 194
   (กองการศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาเครื่องแบบ
นักเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองหมาก
ฝ้าย

จํานวน 14,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาเครื่องแบบนักเรียน) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝ้าย จํานวน 48 คน คน
ละ 300 บาท/ปี
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้  
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและรายจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หนาที่ 64 ลําดับที่ 193
    (กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองหมาก
ฝ้าย

จํานวน 108,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝ้าย จํานวน 64 คน คน
ละ 1,700 บาท/คน/ปี
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้  
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและรายจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนาที่ 93 ลําดับที่ 190
    (กองการศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝ้าย

จํานวน 9,600 บาท

- เพื่อใชจายเป็นคาหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3
-5 ปี) ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาหนังสือเรียน) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลหนองหมากฝ้าย จํานวน 48 คน คนละ 200 บาท/ปี 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้  
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและรายจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564- เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หนาที่ 93 ลําดับที่ 192
    (กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอุปกรณการ
เรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝ้าย

จํานวน 9,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอุปกรณการเรียน) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝ้าย จํานวน  48 คน คน
ละ 200 บาท/ปี
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้  
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและรายจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนาที่ 93 ลําดับที่ 191
    (กองการศึกษาฯ)

โครงการหนูนอยรักการอาน จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการหนูนอยรักการอาน
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนอง
หมากฝ้าย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่ คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็น
ในการจัดงาน คาใชจายในการประกวดหรือแขงขันคาจางเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงานคาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาใชจายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวของในการจัดงานสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและ การสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 92 ลําดับที่ 189
    (กองการศึกษาฯ)
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โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนอง
หมากฝ้าย

จํานวน 329,280 บาท

- เพื่อจายเป็นคา คาอาหารกลางวัน ตามโครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองหมากฝ้าย  อัตรามื้อ
ละ 21 บาทตอคนเป็นเวลา 245 วัน จํานวน 64 คน  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้  
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและรายจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    2. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนาที่ 93 ลําดับที่ 191
    (กองการศึกษาฯ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562  
    (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

ค่าวัสดุ รวม 963,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ดินสอ หนังสือ ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินทฯลฯ 
    (กองการศึกษาฯ)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 913,700 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน หมอ กะทะ ผงซัก
ฟอก ไมกวาด ฯลฯ 
     (กองการศึกษาฯ)

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน
ในเขตตําบลหนองหมากฝ้ายสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 4 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหนองหมากฝ้าย 1 แหง คนละ 7.37 บาท /วัน จําวน 260
 วัน 
    - โรงเรียนวัดพุทธิสาร 129 คน 
    - โรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง 89 คน
    - โรงเรียนบานภักดีแผนดิน 65 คน
    - โรงเรียนบานทาชาง 121 คน
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหมากฝ้าย 64 คน  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนาที่ 91 ลําดับที่ 181,182
    (กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล เมาส ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ 
    (กองการศึกษา) 
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วัสดุการศึกษา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการศึกษา ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน หุนเพื่อการศึกษา กระดานไวทบอรด  ฯลฯ 
    (กองการศึกษา) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 108,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 73,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหมาก
ฝ้าย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    (กองการศึกษาฯ)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คา
สื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอร
เน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ต การดและคาสื่อสารอื่นๆ  และใหหมาย
ความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    (กองการศึกษาฯ)
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งบลงทุน รวม 231,780 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 231,780 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 9,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน   
จํานวน 5 ตัว โดยมีคุณลักษณะเป็นเกาอี้สํานักนักงานแบบมีลอ
เลื่อน
    (เป็นราคาที่มีการซื้อขายตามทองตลาด)
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม  2564
    (กองการศึกษาฯ)
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 55,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวน ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดัง
นี้  
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
    (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
    (เกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
     (กองการศึกษาฯ)

ชั้นอเนกประสงค  ๖ ชอง จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นอเนกประสงค ๖ ชอง   
จํานวน 4 หลัง โดยมีคุณลักษณะเป็นชั้นอเนกประสงค มี
ชอง จํานวน ๖ ชอง
    (เป็นราคาที่มีการซื้อขายตามทองตลาด)
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
    (กองการศึกษาฯ)
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ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 6,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นตูเหล็กบานเลื่อนกระจก
จํานวน 1 ตู โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
    - บานเลื่อนกระจก 2 ประตูแผนกระจก หนา 4 มม. มือ
จับแนบฝัง พรอมกุญแจล็อก
    - แผนชั้นวางปรับระดับได 3 แผน
    - สําหรับเก็บแฟ้มเอกสารสมุดหนังสือ
    - ขนาดสินคา (กวาง*ลึก*สูง) 90*45*180เซนติเมตร
    (เป็นราคาที่มีการซื้อขายตามทองตลาด)
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
    (กองการศึกษาฯ)

โตะทํางาน จํานวน 7,380 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน
จํานวน 2 โตะ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
    - โตะทํางาน 2 ลิ้นชัก ขนาด 120 x 60 x 75 ซม. 
    (เป็นราคาที่มีการซื้อขายตามทองตลาด)
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
    (กองการศึกษาฯ)

พัดลมตั้งโตะ จํานวน 3,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมตั้งโตะ
จํานวน 3 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
    - พัดลมตั้งโตะ ขนาด 18 นิ้ว
    (เป็นราคาที่มีการซื้อขายตามทองตลาด)
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
    (กองการศึกษาฯ)
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ครุภัณฑการศึกษา

โตะกิจกรรมเด็กหนาโฟเมกา พรอมเกาอี้นั่ง ๖ ตัว จํานวน 47,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะกิจกรรมเด็กหนาโฟเมกา พรอมเกาอี้
นั่ง 6 ตัว          
จํานวน 4 ชุด โดยมีขนาด 60*120*50 ซม.
    (เป็นราคาที่มีการซื้อขายตามทองตลาด)
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม  2564
    (กองการศึกษาฯ)

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร จํานวน 1
 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
    1. มีระบบ USB INTERFACE
    2. ชองตอ(ชอง):INPUT1,OUTPUT1,HDMI1
    3. รับสัญญาณ BLUETOOTH ได
    (เป็นราคาที่มีการซื้อขายตามทองตลาด)
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
    (กองการศึกษาฯ)

ชุดไมโครโฟนคูไรสายพรอมเครื่องรับสงสัญญาณ จํานวน 1,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดไมโครโฟนคูไรสายพรอมเครื่องรับสง
สัญญาณ
จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
    1. ไมคไรสาย 2 ตัว 
    2. ตัวรับสัญญาณไวเลส 1 ตัว
    (เป็นราคาที่มีการซื้อขายตามทองตลาด)
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
    (กองการศึกษาฯ)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

กลองโทรทัศนวงจรปิด จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร จํานวน 1
 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
    - เป็นกลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายในอาคาร สําหรับใชในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
    (กองการศึกษาฯ)

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
    1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
        1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ
        2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
    2. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาด
ไมนอยกวา 8 GB
    3. มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
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    4. มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
    5. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง
    6. มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
    7. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
    8. สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
    (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
     (กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,696,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,696,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ ภายในเขตตําบล 
หนองหมากฝ้าย ทั้ง 4 แหง

จํานวน 1,696,800 บาท
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- เพื่ออุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 แหง ในเขตพื้นที่ตําบลแคน
เหนือ เพื่อเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับ เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1
- ป.6 อัตราอัตรามื้อละ 21 บาทตอจํานวนคน จํานวน 200
 วัน ตามหลักเกณฑที่ไดรับการจัดสรร ดังนี้ 
    1.โรงเรียนวัดพุทธิสาร 129 คน 
    2. โรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง 89 คน
    3. โรงเรียนบานภักดีแผนดิน 65 คน
    4. โรงเรียนบานทาชาง 121 คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนาที่ 90 ลําดับที่ 180
    (กองการศึกษาฯ)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,278,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 2
 คน อัตราคาตอบแทนตามหลักเกณฑที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    (สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจาลูก
ยาเธอเจาฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักณ อัคราชกุมารี

จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธานศาตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจา
ฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักณ อัคราชกุมารี โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาใชจายประจําศูนยประสานงานการเลือกตั้ง คาจัดซื้อ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา คายาสลบ เวชภัณฑที่ใชในการผาตัด
ทําหมันสุนัขและแมว จัดซื้อถุงมือ จัดซื้อเข็มฉีดยาพรอมกระบอก
ฉีดยา คาอาหารวางและน้ําดื่มผูเขารวมโครงการ
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)
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โครงการสงเสริมและรณรงคการป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและรณรงค
การป้องกันโรคไขเลือดออก โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
อาหารวาง คาอาหาร และเครื่องดื่มผูรวมโครงการ คาจัดซื้อทราย
เคลือบสารเคมีฟอส คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาป้าย
โครงการ และคาจัดซื้อน้ํายาเคมีกําจัดยุงลาย และคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทีทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)

โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูง
อายุ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตง สถานที่  คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ  คาเชาอุปกรณตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ คา
ใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)
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โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักณ 
อัคราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสํารวจขอมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาตรา
จารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักณ อัค
ราชกุมารี โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางสํารวจขอมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจา
ของ ในเขตตําบลหนองหมากฝ้าย
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน เครื่องวัดน้ําฝน แอลกอฮอล ถุงมือ ทรายอะเบท
 น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยัง หนากากอนามัย    ฯลฯ
    (สํานักงานปลัด)
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งบลงทุน รวม 118,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 2 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะ ดังนี้  
    1) ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
    2) ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร
    3) กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา
    (เกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
     (สํานักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธาณสุข จํานวน 160,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนใหหมู
บาน แหง ละ 20,000 บาท จํานวน 8 หมูบาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    (สํานักงานปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,192,440 บาท

งบบุคลากร รวม 532,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 532,440 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 246,960 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล/เงินปรับปรุงเงินเดือน
ใหแกพนักงานสวนตําบลในสังกัดสํานักงานปลัด
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน ดังนี้    
    1. นักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  ตําแหนง  เป็นเงิน 246,960
 บาท     
- เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 285,480 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง/เงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางในสังกัดสํานักงานปลัด  
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน ดังนี้
    1. ผูชวยนักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  ตําแหนง  เป็น
เงิน 285,480 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (สํานักงานปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 660,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมารถรับสงเด็กนักเรียนบานไกล เด็กยากจนและเด็กดอย
โอกาสศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองหมากฝ้าย

จํานวน 390,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมารถรับสงเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองหมากฝ้าย เพื่อจัดหารถตูรับ-สง นักเรียน
บานไกล เด็กยากจนและเด็กดอยโอกาสศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหนองหมากฝ้าย จํานวน 1 คัน วิ่งจํานวน 2 รอบตอวัน เป็น
เงินวันละ 1,500.- บาท จํานวน 260 วัน
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563
หนาที่ 104 ลําดับที่ 222
    (กองการศึกษาฯ)    
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมเขาคายคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตําบล
หนองหมากฝ้าย

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเขาคาย
คุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตําบลหนองหมากฝ้าย โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่  คาใชจายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)
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โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายใน
พิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใช
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาป้ายโครงการคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)

โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสตําบล หนอง
หมากฝ้าย

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเยี่ยมบานผูสูง
อายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสตําบล หนองหมากฝ้าย โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาป้ายโครงการคาใชจายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหง
ชาติ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่ คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นใน
การจัดงาน คาใชจายในการประกวดหรือแขงขันคาจางเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงานคาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คา
อาหาร วางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาใชจายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวของในการจัดงานสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (กองการศึกษาฯ)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,111,800 บาท

งบบุคลากร รวม 646,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 646,800 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 598,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง/เงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางในสังกัดสํานักงานปลัด 
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน ดังนี้
    1. พนักงานขับรถยนต (รถขยะ)  จํานวน  1  อัตรา เป็น
เงิน 166,800 บาท 
    2. คนงานประจํารถขยะฟ้า  จํานวน  2  อัตรา เป็น
เงิน 216,000 บาท 
    3. คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท    
    4. นักการภารโรง จํานวน  1  ตําแหนง  เป็นเงิน 108,000
 บาท      
- เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (สํานักงานปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง 
ที่มีสิทธิไดรับ โดยคํานวณตั้งจายไว
ไมเกิน 12 เดือน  ดังนี้   
    1. คนงานประจํารถขยะ  จํานวน  2  อัตรา เป็นเงิน 24,000
 บาท 
    2. คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 12,000 บาท    
    3. นักการภารโรง จํานวน  1  ตําแหนง  เป็นเงิน 12,000
 บาท     
- เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558     
    (สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 465,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 465,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 264,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากําจัดขยะมูลฝอย ตันละ 550 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม  2563
    2. หนังสือเทศบาลตําบลวัฒนานคร ที่ สก 61003/ว 41 ลงวัน
ที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 117 ลําดับที่ 268    
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คาจางเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ จํานวน 1 คน
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม  2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 117 ลําดับที่ 268  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงคการใชถุงผาแทนถุงพลาสติก จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคการใชถุงผา
แทนถุงพลาสติก โดยมีคาใชจายประกอบดวย เพื่อเบิกจายเป็น
วัสดุ อุปกรณ คาจัดทําเอกสาร คาป้าย คาสื่อประชา
สัมพันธ เชน แผนพับ โปสเตอร และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)
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โครงการอบรมใหความรูพรอมจัดทําขยะอินทรีย หรือขยะเปียกหมู
บานตนแบบ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรู
พรอมจัดทําขยะอินทรีย หรือขยะเปียกหมูบานตนแบบ โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรมคากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
การฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ โดยทุกรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยจายกันได
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 480,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุมชนเขมแข็งตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุมชนเขม
แข็งตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใช
จายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใชจายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรมคากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบอบรมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานสงเสริมวิสัยทัศน
ในการทํางานของ อสม. กลุมสตรี แมบาน และพนักงาน องคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 380,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงานสงเสริมวิสัยทัศนในการทํางานของ อ
สม. กลุมสตรี แมบาน และพนักงาน องคการบริหารสวน
ตําบล โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร  คา
ถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาที่
พัก คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
การฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัดกิจกรรมของศูนยปฏิบัติ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอวัฒนานคร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมของศูนยปฏิบัติ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอวัฒนานคร ใหแกที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนานคร ตามหนังสืออําเภอวัฒนา
นคร ที่ สก 0418.1/ว 621 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกรองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนานาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
หนาที่ 144 ลําดับที่ 341 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 480,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลคัพ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาวอลเลย
บอลคัพ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับสถาน
ที่ คาจัดพิธีเปิดและปิดการแขงขันคาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจา
หนาที่ คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทําเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ คาโลหรือถวยรางวัล เงินหรือของรางวัล คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาชุดกีฬา คาป้าย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 3/8/2564  16:24:02 หนา : 87/128

186



โครงการแขงขันกีฬาหมากฝ้ายคัพกีฬาตานยาเสพติดเยาวชนตําบล
หนองหมากฝ้าย

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาหมาก
ฝ้ายคัพกีฬาตานยาเสพติดเยาวชนตําบลหนองหมากฝ้าย โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาจัดพิธีเปิดและ
ปิดการแขงขันคาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจาหนาที่ คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ คาโล
หรือถวยรางวัล เงินหรือของรางวัล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาชุดกีฬา คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297
    (สํานักงานปลัด)

โครงการแขงขันฟุตบอลเยาวชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันฟุตบอล
เยาวชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับสถาน
ที่ คาจัดพิธีเปิดและปิดการแขงขันคาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจา
หนาที่ คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทําเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ คาโลหรือถวยรางวัล เงินหรือของรางวัล คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาชุดกีฬา คาป้าย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0818.2/ว 4287 ลงวัน
ที่ 22 กรกฎาคม  2563
    2. ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้ง วาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)
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โครงการหมากฝ้ายฮักกัน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการหมากฝ้ายฮัก
กัน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาจัด
พิธีเปิดและปิดการแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจา
หนาที่ คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทําเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ คาโลหรือถวยรางวัล เงินหรือของรางวัล คา
อาหารวางและเครื่องดื่มคาอาหาร คาชุดกีฬา คาป้ายโครงการ คา
ใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและ การสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน   ลูกฟุตบอล ตะกรอ ตาขายกีฬา กระดานแสดงผลการแขง
ขัน ฯลฯ
    (สํานักงานปลัด)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 315,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันคลายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาเชาหรือ
คาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน คาใชจายในการ
ประกวดหรือแขงขันคาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานคาป้าย
โครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร คาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงานสําหรับ
การจัดทําโครงการ
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและ การสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาเชาหรือ
คาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน คาใชจายในการ
ประกวดหรือแขงขันคาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานคาป้าย
โครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงานสําหรับ
การจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและ การสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)
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โครงการทําบุญตักบาตรองคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝ้าย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการทําบุญตักบาตร
องคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝ้าย โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายพิธีทางศาสนา คาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่ คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็น
ในการจัดงาน คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมา
จัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาใชจายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวของในการจัดงานสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและ การสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)

โครงการฝึกอบรมใหความรูวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและ
ประเพณีถวายเทียนพรรษา

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมใหความรู
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีถวายเทียนพรรษา โดย
มีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่  คาใชจายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)
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โครงการสงเสริมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรม
ประเพณีวันลอยกระทง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาเชาหรือคาบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน คาใชจายในการประกวดหรือแขง
ขันคาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจาย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธงานคาป้ายโครงการ คาป้ายประชา
สัมพันธ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาใชจายอื่นที่จํา
เป็นและเกี่ยวของในการจัดงานสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (กองการศึกษาฯ)

โครงการสืบสานประเพณีรดน้ํา-ขอพรผูสูงอายุเนื่องในวันสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีรด
น้ํา-ขอพรผูสูงอายุเนื่องในวันสงกรานต โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาเชาหรือ
คาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน คาใชจายในการ
ประกวดหรือแขงขันคาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาป้าย
โครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงานสําหรับ
การจัดทําโครงการ
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและ การสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนจังหวัดสระแกวตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีสืบสาน 
วัฒนาธรรมเบี้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแกว

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีสืบสาน
วัฒนาธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแกว ใหแกที่ทํา
การปกครองอําเภอวัฒนานคร 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกรองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนานาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่ 145 ลําดับที่ 346  
    (กองการศึกษาฯ)

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันสงกรานต 
และวันกตัญูอําเภอวัฒนานคร

จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมงานวัน
สงกรานต และวันกตัญูอําเภอวัฒนานคร ใหแกที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัฒนานคร 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกรองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนานาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 146 ลําดับที่ 347 
    (กองการศึกษาฯ)
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อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคลาย 
วันสถาปนาจังหวัดสระแกว

จํานวน 4,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคลาย
วันสถาปนาจังหวัดสระแกว ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนา
นคร 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกรองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนานาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 145 ลําดับที่ 345
    (กองการศึกษาฯ)

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัดกิจกรรมวันคลาย วัน
สวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมวันคลาย วัน
สวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ใหแกที่ทําการปกครอง
อําเภอวัฒนานคร 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกรองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนานาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 147 ลําดับที่ 355 
    (กองการศึกษาฯ)  
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อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัดกิจกรรมวันคลายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมวันคลายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใหแกที่ทําการปกครอง
อําเภอวัฒนานคร 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกรองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนานาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 146 ลําดับที่ 350  
    (กองการศึกษาฯ)

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัดกิจกรรมวันที่ระลึก มหา
เจษฎาบดินทรพระนั่งเกลา เจาอยูหัว

จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมวันที่ระลึก มหา
เจษฎาบดินทรพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ใหแกที่ทําการปกครอง
อําเภอวัฒนานคร 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกรองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนานาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 147 ลําดับที่ 353
    (กองการศึกษาฯ)
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อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหา
ราช ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกรองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนานาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 145 ลําดับที่ 343  
    (กองการศึกษาฯ)

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัดงานวันคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันพอแหงชาติ

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดงานวันคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันพอแหงชาติ ให
แกที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกรองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนานาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 146 ลําดับที่ 351
    (กองการศึกษาฯ)
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อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกรองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนานาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 147 ลําดับที่ 357
    (กองการศึกษาฯ)

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิ
ราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ใหแกที่ทําการปกครอง
อําเภอวัฒนานคร 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกรองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนานาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 145 ลําดับที่ 344 
    (กองการศึกษาฯ)
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อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง และวันแมแหงชาติ

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง และวันแมแหงชาติ ใหแกที่ทําการปกครอง
อําเภอวัฒนานคร 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกรองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนานาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 147 ลําดับที่ 356
    (กองการศึกษาฯ)

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการจัดงานสมโภชวันยุทธหัตถี 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดงานสมโภชวัน
ยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ใหแกที่ทําการปกครอง
อําเภอวัฒนานคร 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกรองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนานาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
หนาที่ 146 ลําดับที่ 352  
    (กองการศึกษาฯ)
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อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวัน
ฉัตรมงคล

จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวัน
ฉัตรมงคล ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกรองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนานาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ลําดับที่ 348 หนาที่ 146
    (กองการศึกษาฯ)

อุดหนุนอําเภอวัฒนานครตามโครงการวันพระบาทสมเด็จ พระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ

จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการวันพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ ให
แกที่ทําการปกครองอําเภอวัฒนานคร 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกรองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนานาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 147 ลําดับที่ 354 
    (กองการศึกษาฯ)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,360,890 บาท

งบบุคลากร รวม 767,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 767,760 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 468,960 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล/เงินปรับปรุงเงินเดือน
ใหแกพนักงานสวนตําบลในสังกัดกองชาง
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน ดังนี้
     1. ผูอํานวยการกองชาง  จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 468,960
 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (กองชาง)    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบลใน
สังกัดกองชาง ที่มีสิทธิไดรับ 
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน ดังนี้
     1. ผูอํานวยการกองชาง  จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 42,000
 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (กองชาง)    
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 220,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง/เงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางในสังกัดกองชาง
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน ดังนี้
    1. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 112,800 บาท  
    2. คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท      
- เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (กองชาง)  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง 
ที่มีสิทธิไดรับ โดยคํานวณตั้งจาย
ไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
    1. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 24,000
 บาท    
    2. คนงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 12,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (กองชาง)    
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งบดําเนินงาน รวม 585,630 บาท
ค่าตอบแทน รวม 148,630 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 138,130 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน 98,130 บาท
   - เพื่อจายเป็นเงินเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น  
   - เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ  ดัง
นี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตง
ตั้งฯ  จํานวน  40,000 บาท
    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้ง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 และรวมถึงระเบียบและหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
    (กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหกับพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่นอก
เวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
    (กองชาง) 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบลและ ลูกจางประจําซึ่งมีสิทธิ เบิกเงินชวยเหลือการ
ศึกษาบุตรได
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
    (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพรประชา
สัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทํา
เอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ
 คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุง โดเมน website, 
คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว คาจางแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ (๑)คาปักเสาพาด
สาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการ
ไฟฟ้า รวมถึงคําติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและ อุปกรณไฟฟ้า ซึ่ง
เป็นกรรมสิทธิ์ของ การไฟฟ้า (๒) คาจางเหมาเดินสายและติด
ตั้ง อุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุง
รักษาหรือซอมแชมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ คาติตตั้งประปา
เพื่อใชในราชการ (๑) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่
ราชการ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปา
รวมถึงคาติดตั้ง มาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการประปา (๒) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณ
ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษา
หรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ใชจายตาง ๆ  ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่อง
โทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน - คาติดตั้งเครื่อง
รับสัญญาณ ตาง ๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอสราง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562  
     (กองชาง)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก คาใชจายอื่นที่จําเป็นตองจาย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม
    (กองชาง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
    (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562  
    (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ดินสอ หนังสือ ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินทฯลฯ 
     (กองชาง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน หลอด
ไฟฟ้า ไมโครโฟน สายไฟฟ้า  ฯลฯ 
     (กองชาง)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน หมอ กะทะ ผงซัก
ฟอก ไมกวาด ฯลฯ 
     (กองชาง)

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน ไมตาง ๆ
 คอน คีม ฯลฯ 
     (กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน ถาน  ฯลฯ 
     (กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล เมาส ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ 
     (กองชาง)

วัสดุจราจร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
     (กองชาง)

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุอื่นประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า  ฯลฯ 
     (กองชาง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน  คาโทรศัพท
เคลื่อนที่ ฯลฯ  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใช
บริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ  เชน  คาเชา คาเชาเครื่อง  คาเชาหมายเลขโทรศัพท คา
บํารุงรักษาสาย  ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    (กองชาง)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณียากร  หรือคาเชาตู
ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
    (กองชาง)

งบลงทุน รวม 7,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
    1. เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
    2. เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
    3. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
    4. มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
    5. มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
    6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
    7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x600
 หรือ 600 * 1,200 dpi
    8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
    9. สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
    10. สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
    11. สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
    12. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จ
 านวนไมนอยกวา 1 ชอง
    13. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
    (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
     (กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 4,443,500 บาท
งบบุคลากร รวม 619,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 619,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 209,160 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล/เงินปรับปรุงเงินเดือน
ใหแกพนักงานสวนตําบลในสังกัดกองชาง โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน  12  เดือน ดังนี้
     1. นายชางโยธา
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 209,160 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (กองชาง)  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 21,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานสวนตําบลในสังกัดกองชางที่มีสิทธิไดรับ โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน  12  เดือน   
ดังนี้
     1. นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา 21,300 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (กองชาง)   
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 389,040 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง/เงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางในสังกัดกองชาง
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน ดังนี้
    1. ผูชวยนายชางโยธา  จํานวน 1 อัตรา 
เป็นเงิน 194,520 บาท   
    2. ผูชวยนายชางไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา 
เป็นเงิน 194,520 บาท        
- เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    (กองชาง)    
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งบลงทุน รวม 3,664,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,664,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนทางเขาหมูบาน
ถึงบานนางสาวศิริพร ถาวรสาลี หมูที่ 2 บานโคกสวาง

จํานวน 498,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสราง โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากถนนทางเขาหมูบานถึงบานนางสาวศิริพร ถาวรสาลี หมู
ที่ 2 บานโคกสวาง
กวาง 4 เมตร ยาว 185 เมตร  หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทาง
ลูกรัง เฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร  
(ตามแบบแปลนและรายละเอียดประมาณการของ อบต.หนอง
หมากฝ้าย)
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
    3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่  4 ลําดับที่ 1 
    (กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนายภูวงค ถึง
บาน นายมงคล เหนือเกาะหวาย หมูที่ 3 บานใหมศรีจําปา

จํานวน 456,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสราง โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบานนายภูวงค ถึงบาน นายมงคล เหนือเกาะหวาย หมู
ที่ 3 บานใหมศรีจําปา
กวาง 4 เมตร ยาว 170 เมตร  หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทาง
ลูกรัง เฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร
(ตามแบบแปลนและรายละเอียดประมาณการของ อบต.หนอง
หมากฝ้าย)
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
    3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หนาที่ 4 ลําดับที่ 2
    (กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 และ ซอย 5 เสน
จากบานนางบูด พลชัยภูมิ ถึงบานนางยัณนี ศรีเย็น หมูที่ 1 บาน
คลองคันโท

จํานวน 498,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสราง โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 4 และ ซอย 5 เสนจากบานนางบูด พลชัยภูมิ ถึงบาน
นางยัณนี ศรีเย็น หมูที่ 1 บานคลองคันโท
กวาง 4 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทาง
ลูกรัง เฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร
(ตามแบบแปลนและรายละเอียดประมาณการของ อบต.หนอง
หมากฝ้าย)
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
    3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 50 ลําดับที่  3   
    (กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายสมศรีถึงบาน 
นส.บุญชวย สุมมาตร  หมูที่ 7 บานหนองไทย

จํานวน 495,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสราง โโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบานนายสมศรีถึงบาน นส.บุญชวย สุมมาตร หมูที่ 7
 บานหนองไทย
กวาง 4 เมตร ยาว 185 เมตร  หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทาง
ลูกรัง เฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร
(ตามแบบแปลนและรายละเอียดประมาณการของ อบต.หนอง
หมากฝ้าย)
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
    3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3
หนาที่ 6 ลําดับที่ 8 
    (กองชาง)

โครงการกอสรางหอกระจายขาวหมูบาน หมูที่ 3 บานใหมศรีจําปา จํานวน 121,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสราง โครงการกอสรางหอกระจายขาวหมู
บาน หมูที่ 3 บานใหมศรีจําปา
(ตามแบบแปลนและรายละเอียดประมาณการของ อบต.หนอง
หมากฝ้าย)
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
    3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หนาที่ 5 ลําดับที่ 3  
    (กองชาง)
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โครงการซอมแซมเสริมลูกรังจากบานนายติ  สวางกุล ถึงบานนาย
สุพรรณ  หนองนา  หมูที่ 4 บานทาชาง

จํานวน 87,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสราง โครงการซอมแซมเสริมลูกรังจากบาน
นายติ สวางกุล ถึงบานนายสุพรรณ หนองนา หมูที่ 4 บานทาชาง
กวาง 4 เมตร ยาว 272 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
(ตามแบบแปลนและรายละเอียดประมาณการของ อบต.หนอง
หมากฝ้าย)
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
    3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 67 ลําดับที่ 70
    (กองชาง)

โครงการตอเติมหลังคากันสาดพรอมพื้นอาคารอเนกประสงค อบต
.หนองหมากฝ้าย

จํานวน 56,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสราง โครงการตอเติมหลังคากันสาดพรอมพื้น
อาคารอเนกประสงค อบต.หนองหมากฝ้าย 
(ตามแบบแปลนและรายละเอียดประมาณการของ อบต.หนอง
หมากฝ้าย)
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
    3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
    (กองชาง)
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โครงการยกถนนดินเสริมลูกรังบานนายเกษม ถึง ถนนลาดยางสาย
แซรออ-คลองน้ําเขียว 3485 หมูที่ 4 บานทาชาง

จํานวน 285,000 บาท

- โครงการยกถนนดินเสริมลูกรังบานนายเกษม ถึง ถนนลาดยาง
สายแซรออ-คลองน้ําเขียว 3485 หมูที่ 4 บานทาชาง
กวาง 5 เมตร ยาว 337 เมตร เสริมลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
(ตามแบบแปลนและรายละเอียดประมาณการของ อบต.หนอง
หมากฝ้าย)
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
    3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หนาที่ 5 ลําดับที่ 4  
    (กองชาง)
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตประปาหมูบาน ถึงที่นายสมาน ถาวรสาลี หมูที่ 2 
บานโคกสวาง

จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสราง โครงการขยายเขตประปาหมูบาน ถึงที่
นายสมาน ถาวรสาลี หมูที่ 2 บานโคกสวาง
ยาว 500 เมตร
(ตามแบบแปลนและรายละเอียดประมาณการของ อบต.หนอง
หมากฝ้าย)
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
    3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หนาที่ 3 ลําดับที่ 2 
    (กองชาง)
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โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทาง โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย 
บริเวณทางเขาหมูบาน ตอจากเดิม หมูที่ 8 บานภักดีแผนดิน

จํานวน 495,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสราง โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทาง โคมไฟ
ถนนพลังงานแสงอาทิตย บริเวณทางเขาหมูบาน ตอจากเดิม หมู
ที่ 8 บานภักดีแผนดิน
จํานวน 11 จุด 
(ตามแบบแปลนและรายละเอียดประมาณการของ อบต.หนอง
หมากฝ้าย)
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
    3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หนาที่  6 ลําดับที่ 9 
    (กองชาง)

โครงการเจาะบอบาดาลปรับปรุงระบบประปาหนองมันปา หมูที่ 6 
บานหนองหมากฝ้าย

จํานวน 289,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสราง โครงการกอสรางถนนคอนกรีตจากบาน
นางจรูญ ดีโสภา ถึงบานนางจําปี สรอยแมน หมูที่ 4 บานทาชาง
กวาง 5 เมตร ยาว 27 เมตร 
(ตามแบบแปลนและรายละเอียดประมาณการของ อบต.หนอง
หมากฝ้าย)
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
    3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หนาที่  6 ลําดับที่ 7  
    (กองชาง)
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โครงการเจาะบอบาดาลปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูที่ 5 บาน
หนองหมากฝ้าย

จํานวน 290,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสราง โครงการเจาะบอบาดาลปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน หมูที่ 5 บานหนองหมากฝ้าย
(ตามแบบแปลนและรายละเอียดประมาณการของ อบต.หนอง
หมากฝ้าย)
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
    3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่  6  ลําดับที่ 6  
    (กองชาง)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) (คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับคาได
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน  2544
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

กลุมผูใชน้ําชองกล่ําลาง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกลุมบริหารการใชน้ําชองกล่ําลาง เพื่อ
จายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตาง ๆ ภายในกลุม
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกรองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนานาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 136 ลําดับที่ 325     
    

กลุมผูใชน้ําบานภักดีแผนดิน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกลุมกลุมผูใชน้ําบานภักดีแผนดิน เพื่อ
จายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตาง ๆ ภายในกลุม
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกรองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนานาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 136 ลําดับที่ 325     
    (กองชาง)
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กลุมผูใชน้ําพระปรง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกลุมกลุมผูใชน้ําพระปรง เพื่อจายเป็นคา
ใชจายในการดําเนินการตาง ๆ ภายในกลุม
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกรองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนานาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 136 ลําดับที่ 325     
    (กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพแกประชาชนดานการนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาชุมชน

จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพแก
ประชาชนดานการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
พัฒนาชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการ
ใชและการตกแตงสถานที่อบรมคาใชจายในพิธีเปิดและปิด
การอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆในการอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
. 2557                     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)
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โครงการอบรมดานการเกษตร นอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู
ชุมชน

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมดานการ
เกษตร นอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชน โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
อบรมคาใชจายในพิธีเปิดและปิดการอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการอบรม คาใช
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆในการอบรม คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการอบรม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาป้าย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
. 2557   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการหมากฝ้าย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการหมากฝ้าย รวมใจ
ภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ  คาจัดซื้อตนไม ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและ การสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาจัดซื้อตนไม  คาป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธคาอาหารและน้ําดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
. 2557                     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 127 ลําดับที่ 297           
    (สํานักงานปลัด)
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