
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองนําแดง
อําเภอ ปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 79,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 15,027,820 บาท
งบบุคลากร รวม 10,050,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,872,440 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ นายกฯ อัตราเดือน
ละ 21,120 บาท และรองนายกฯจํานวน 2 ตําแหน่ง อัตราเดือน
ละ11,610 บาท   จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกฯ อัตราเดือน
ละ 1,900 บาท และรองนายกฯ จํานวน 2 ตําแหน่ง อัตราเดือน
ละ 950 บาท  จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกฯ อัตราเดือน
ละ 1,900 บาท และรองนายกฯ จํานวน 2 ตําแหน่ง อัตราเดือน
ละ 950 บาท   จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 90,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกฯ อัตราเดือน
ละ 7,560 บาท จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,158,440 บาท
ประธานสภาฯ จํานวน    1  อัตรา อัตราเดือนละ  11,610  บาท
รองประธานสภาฯ จํานวน   1  อัตรา อัตราเดือนละ 9,500  บาท
สมาชิกสภาฯ   จํานวน  20  อัตรา อัตราเดือนละ 7,560 บาท
เลขานุการสภาฯ จํานวน    1  อัตรา อัตราเดือนละ 7,560 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้"     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,178,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,905,180 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล สํานักปลัด  จํานวน 13  อัตราและตรวจสอบภายใน จํานวน 1
 อัตรา รวม 14 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน  1  อัตรา  รอง ปลัด  จํานวน 1 อัตรา  หัวหน้าสํานัก
ปลัด จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 229,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจํารวมทังปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้     
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,652,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปจํานวน 13 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตังจ่าย
จากเงินรายได้     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 139,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน  13 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้     

งบดําเนินงาน รวม 4,459,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 788,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 420,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตําบลลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้าง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน     พ.ศ.2557    

ค่าเบียประชุม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้แก่คณะกรรมการฯ และค่าเบียประชุม
อืนๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 68,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับข้า
ราชการลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบล และ การปฏิบัติงานของอพปร. ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติและวันหยุดราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิและระเบียบ
ทีจะพึงเบิกจ่ายได้   ตังจ่ายจากเงินรายได้     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้างประจํา  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
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ค่าใช้สอย รวม 1,680,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าบริการรับใช้ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารราย
สัปดาห์หรือรายเดือน  หรือเอกสารทีจําเป็นเพือใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ ติดตัง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อินเตอร์
เน็ต หรือเชือมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อืนๆทีเกียว
ข้อง ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้     

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล การประชุม
สภาท้องถิน  กรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการ          หรือการประชุมระ
หว่าง อปท. หรือประชุมกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  และเพือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานพิธีต่าง ๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ  ของรางวัล  พวงมาลา  ช่อดอกไม้ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ทีมีความ จําเป็นและเหมาะสม และค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆ ตามวาระและ
โอกาสทีจําเป็น  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
     

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพืธี  ราชพิธี  วันสําคัญทางศาสนา  พระมหา
กษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี  ราชพิธี  วันสําคัญทาง
ศาสนา พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  ตังจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดแข่งขันนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559      
- เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปีพ.ศ.2561– 2564 แก้ไขเพิมเติม
ฉบับที 1 พ.ศ.2561-2564 หน้าที  3 ลําดับที  7

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม ทังนอกและในราชอาณาจักร จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราช
อาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้   ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถินฉบับที 1 พ.ศ.2555,ฉบับที 2              พ.ศ
. 2558 และฉบับที 3 พ.ศ.2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการจัดอบรบ ด้านระเบียบ  กฎหมาย จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนา  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ทีเกียข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้           
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 83 ที 5
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โครงการส่งเสริมวันท้องถินไทย จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมวันท้องถินไทย และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้           
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 82 ลําดับที 3
โครงการส่งเสริมศักยภาพ ของ อบต. จํานวน 400,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้                     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 83 ลําดับที 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
     

ค่าวัสดุ รวม 1,307,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป เป๊ก  
  เข็มหมุด  เทป  กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  นํายาลบกระดาษ
ไข  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561     
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 12,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น ฟิวส์  ปลักไฟฟ้า  ฯลฯ
             ตังจ่ายจากเงินรายได้     
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561          
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง สบู่        ผงซักฟอก นํายาล้าง จาน ทิชชู แก้วกาแฟ  ผ้าปู
โต๊ะ  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  แก้วนํารองจาน  กระจกเงา ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้     
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561          

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้กับยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี          
 ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน   สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  นํามัน
เบรก  น๊อตสกรู  กระจกมองข้าง  แม่แรง กุญแจเลือน   คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561          

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 750,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน  นํามันดีเซล  นํามันเครือง  นํามันจาร
บี   ฯลฯ  ทีใช้ในราชการ อบต. ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561       
     

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่นสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย สปริงเกอร์ จอบ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561         

วันทีพิมพ์ : 29/8/2561  09:39:22 หน้า : 5/60



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ผ้าดิบ  กระดาน
อัด  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันสีฟิล์มถ่ายรูป  รูปทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561          

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  ตลับหมึก เมาส์  แผ่นกรอง
แสง  กระดาษต่อเนือง  สายเคเบิล  แผงแป้นอักขระ  หรือแป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมมโมรีชิป  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เครืองอ่านและบันทึก
ข้อมูล  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561          

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้     
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561          

ค่าสาธารณูปโภค รวม 684,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล       ตังจ่าย
จากเงินรายได้     
     

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  ตังจ่าย
จากเงินรายได้     
     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล      ตัง
จ่ายจากเงินรายได้     
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าซือดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้     
     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ตําบล  (Internet)  ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้     

งบลงทุน รวม 497,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 497,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 256,000 บาท
-เพือจัดซ์อเครืองปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู  จํานวน 8
 เครือง         ตามมาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์ เดือน มกรคม 2561 หน้า 78
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีพ.ศ.2561-2564 หน้า  159 ลําดับที 45 และ
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561
 หน้าที 57 ลําดับที41

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)จํานวน 1 เครือง  เพือใช้ใน
การปฏิบัติงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 152 ลําดับที3
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จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 15,800 บาท
 -เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED ขาวดําชนิด Network 
แบบท1ี (27 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครือง  ตังจ่ายจากเงินรายได้
คุณลักษณะพืนฐาน ตามบัญชีมาตรฐานคอมพิวเตอร์กระทรวง ICT 
    พ.ศ.2561 ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีพ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ.ศ
.2561 หน้าที 51 ลําดับที 1

ครุภัณฑ์อืน
จัดซือเครืองดนตรี จํานวน 1 ชุด จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองดนตรี จํานวน 1 ชุด ประกอบไป
ด้วย กลอง       บลองโก้ 1 คู่ เทาบูลิน 1 อัน ฉิง 1 คู่ ฉาบ 1 คู่  เพือใช้ใน
กิจกรรมของ   
อบต. ตังจ่ายจากเงินรายได้
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีพ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 
  พ.ศ.2561 หน้าที 57 ลําดับที 44

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
     

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี  ราชพิธี  อําเภอปากช่อง จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานราชพิธี  รัฐพิธี และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกีย
ข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้           
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 26  มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 143 ลําดับที2

วันทีพิมพ์ : 29/8/2561  09:39:22 หน้า : 8/60



งานบริหารงานคลัง รวม 5,869,240 บาท
งบบุคลากร รวม 3,229,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,229,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,483,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล กองคลัง จํานวน 5 อัตรา  จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้     
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  1
  อัตรา  จํานวน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้      

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 684,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจํารวมทังเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา จํานวน 3 อัตรา  จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 900,320 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปจํานวน 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตังจ่าย
จากเงินรายได้          

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,260 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 6  อัตรา จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้     
     

งบดําเนินงาน รวม 2,465,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 430,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตําบลลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้าง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน       พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับข้า
ราชการลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ทีได้
รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้     
     

วันทีพิมพ์ : 29/8/2561  09:39:22 หน้า : 9/60



ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิและระเบียบ
ทีจะพึงเบิกจ่ายได้    ตังจ่ายจากเงินรายได้     
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้างประจํา  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
     

ค่าใช้สอย รวม 1,570,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าบริการรับใช้ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่านิติกรรมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับหนังสือพิมพ์  รายวัน
และวารสารรายสัปดาห์หรือรายเดือน  หรือเอกสารทีจําเป็นเพือใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ ติดตังปรับปรุงซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์
อินเตอร์เน็ตหรือเชือมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อืนๆที
เกียวข้อง ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้     
     

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองคณะตรวจนิเทศจากกรม/จังหวัด/อําเภอ/ สตง. และ
ต้อนรับผู้มาเยือน และเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีการต่าง ๆ  ตังจ่าย
จากรายได้     
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรมบุคลากร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราช
อาณาจักรและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถินฉบับที 1 พ.ศ.2555,ฉบับที 2   พ.ศ. 2558 และ
ฉบับที 3 พ.ศ.2559
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โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองนําแดง

จํานวน 780,000 บาท

-เพือจัดทําแผนแม่บททังหมดพร้อมสํารวจภาคสนาม 11 หมู่บ้าน แล้วนํา
ข้อมูลเข้าสู่ระบบ (โครงการต่อเนืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้                                                                
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ทื 0808.2/ว3028      ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 รายการที 3.6 ข้อ 3.6.2               
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550                 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3
/ว462 ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2551                        
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว 67
 ลงวันที 9 มกราคม 2555                                            
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.3/ว483 ลงวัน
ที 19 กุมภาพันธ์ 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 82 ลําดับที 1
     

โครงการบริการประชาชนเพือจัดเก็บภาษีนอกสถานที ประจําปี พ.ศ.2562 จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถาน
ที และให้ความรู้กับประชาชนเกียวกับการชําระภาษี และความรู้ในด้าน
ต่าง ๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้                                              
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ทื 0808.2/ว3028   ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561 รายการที 3.6 ข้อ 3.6.2               
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550                 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3
/ว462 ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2551                        
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว 67
 ลงวันที 9 มกราคม 2555                                           
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.3/ว483 ลงวัน
ที 19 กุมภาพันธ์ 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า  82 ลําดับที 2
     

โครงการปรับปรุงห้องคลัง จํานวน 80,000 บาท
-เพือปรับปรุงห้องกองคลังให้เป็นระเบียบและสวยงาม สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน และในการให้บริการประชาชน เช่น ทําบอร์ดประชาสัมพันธ์
ของงานต่างๆ ในส่วนกองคลัง การจัดมุมอ่านหนังสือสําหรับให้ประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้     
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ อปท.พ.ศ.2541
 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2 และ 3) พ.ศ.2543 และพราะราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537     
-เป็นไปตามแผนพัฒฯาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 
    พ.ศ.2561 หน้าที 36 ลําดับที 74
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โครงการอบรมด้านกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ฯลฯ ด้านบริหารงาน
คลัง

จํานวน 80,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการด้านกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสัง
การ ฯลฯ ด้านบริหารงานคลัง ของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง  ซึงเป็นการเพิมพูนความรู้ และประสิทธิภาพให้แก่
บุคลากร ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้   
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 83 ลําดับที 6    
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้     
     

ค่าวัสดุ รวม 415,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป เป๊ก   
  เข็มหมุด  เทป  กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  นํายาลบกระดาษ
ไข  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้     
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561          

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น ฟิวส์  ปลักไฟฟ้า  ฯลฯ
             ตังจ่ายจากเงินรายได้     
--ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561          
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้กับยานพาหนะและขน
ส่ง  เช่น  แบตเตอรี           
 ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน  สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  นํามัน
เบรก  น๊อตสกรู  กระจกมองข้าง  แม่แรง กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561          

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน  นํามันดีเซล  นํามัน
เครือง  นํามัน               จารบี  ฯลฯ  ทีใช้ในราชการ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้     
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561          

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ผ้าดิบ  กระดาน
อัด  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน สี  ฟิล์มถ่ายรูป  รูปทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561          

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล           เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  ตลับหมึก
เมาส์ แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนือง  สายเคเบิล  แผงแป้นอักขระ  หรือ
แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  เมมโมรีชิป  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เครืองอ่าน
และบันทึกข้อมูล  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561          
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าซือดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้     
     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ตําบล  (Internet)  ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้     
     

งบลงทุน รวม 174,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 174,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตูเก็บเอกสาร 40 ช่อง จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงาน เป็นตู้เก็บเหล็กเอกสาร
ชนิด         40 ช่อง มีล้อเลือน เพือใช้ในการปฏิบัติงาน  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี   
1.มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2
/ ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559                    
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที  19
  มีนาคม 2561                                          
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี   พ.ศ. 2561-2562 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1
 พ.ศ.2561 หน้าที 55 ลําดับที 29     
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือกล้องถ่ายภาพระบบ ดิจิทอล จํานวน 19,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เป็นกล้องถ่าย
ภาพ ระบบดิจิตอล  ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล เพือใช้ในการปฏิบัติ
งาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี                     
1.เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)                  
2.ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ (Image Sensor)                                                                
 3.มีระบบแฟลชในตัว                                                  
4.สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็ม หรือ
เมือต้องการเปลียน                                                
5.สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้      
6.มีกระเป๋าบรรจุกล้อง                                                 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2
 /ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559                    
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที  19
  มีนาคม 2561                                          
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561                                          
 -มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ.2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 154 ลําดับที 14     
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือ เครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครือง
คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครือง  เพือใช้
ในการปฏิบัติงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี  
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จ านวน 1 หน่วย และมีเทคโนโลยีเพิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ
 Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลักทีมีความ
สามารถในการใช้
หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  - มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ
.ศ. 2561  หน้าที 55 ที 28          
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จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ แบบ All In One สําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครือง
คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครือง  เพือใช้
ในการปฏิบัติงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  โดยมีคุณลักษณะ ดัง
นี                  
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread)
โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวน 1
 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
-  ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที1
 พ.ศ. 2561 หน้าที 51 ลําดับที 3                             

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 10 เครือง  เพือใช้ในการปฏิบัติงาน ตัง
จ่ายจากเงินรายได้    โดยมีคุณลักษณะ ดังนี                                     
1.มีกําลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)         
2.สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที                        
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2
/ ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559                    
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที  19
  มีนาคม 2561                                          
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561                                           
 -เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561     
-ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2562 แก้ไขเพิมเติมฉบับที1 พ
.ศ.2561 หน้าที 51 ลําดับที 4 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 41,000 บาท
งบลงทุน รวม 41,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือโต๊ะโฟเมก้า ขนาด 75x180x75 ซม. จํานวน 31,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะโฟเมก้า ขนาด 75x180x75
  ซม.จํานวน 15 ตัว เพือใช้ในการปฏิบัติงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดย
มีคุณลักษณะ ดังนี   
1.มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2
/ ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559                    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ
.ศ.2561 หน้าที53 ลําดับที16      

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครืองตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง จํานวน 1 เครือง เพือใช้ในการปฏิบัติงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดย
มีคุณลักษณะ ดังนี   
แบบข้อแข็ง
 1) เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
 2) เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
 3) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
 4) พร้อมใบมีด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2
 /ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559                    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 1 พ
.ศ.2561 หน้าที 52 ลําดับที11     

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 385,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้           
-ตามหนังสือกรส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4
/ว 2360 ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 80 ลําดับที 4
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์และในวันสําคัญต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกีย
ข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้           
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 661 ลงวันที 9
 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561–2564 หน้าที 79 ลําดับ
ที1 
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โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติงานของ อพปร. จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรมทบทวน อปพร.  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้           
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2550 หมวด 4
 มาตรา 41 ,ระเบียบกระทรวงว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ.2553 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่า ด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561–2564 หน้าที 79 ลําดับ
ที 2

โครงการให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยเบืองต้น จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย
เบืองต้น  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง   ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และ-การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที79  ลําดับที 3
     

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น ชุดดับเพลิง  ถุงมือ เสือ รองเท้า หมวก
ไม้ตีดับไฟ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้     
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561     

งบลงทุน รวม 265,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 265,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
จัดซือสายดับเพลิง ขนาด 1.5 นิว  จํานวน 5 เส้น จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดับเพลิง  สายดับเพลิงขนาด 1.5
 นิว  จํานวน 5 เส้น เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. ตังจ่ายจากเงินราย
ได้
-ตามคุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ.ศ
.2561 หน้าที 52 ลําดับที 8
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จัดซือสายดับเพลิง ขนาด 2.5 นิว จํานวน 8 สาย จํานวน 90,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดับเพลิง  สายดับเพลิงขนาด 2.5
 นิว  จํานวน 8 สาย เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ พนักงาน  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้
-ตามคุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ.ศ
.2561 หน้าที 52 ลําดับที 9

จัดซือหัวฉีดแท่นปืนพร้อมบอลวาล์ว จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ดับเพลิง  หัวฉีดแท่นปืนพร้อมบอล
วาล์ว  จํานวน 1 ชุด เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
-ตามคุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ.ศ
.2561 หน้าที 52 ลําดับที 10

ครุภัณฑ์อืน
จัดซือกรวยจราจร จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์อืน ๆ  กรวยจราจร  จํานวน 50 อัน เพือใช้
ในการปฏิบัติงานของ อบต. ตังจ่ายจากเงินรายได้
-ตามคุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ.ศ
.2561 หน้าที 53 ลําดับที 17

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
     

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,597,140 บาท
งบบุคลากร รวม 1,162,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,162,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 853,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  3 อัตรา  จํานวน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้          
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 1
  อัตรา จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้     
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 12
 เดือน จํานวน 1 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป   1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงิน
รายได้     
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 1  อัตรา จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้     
     

งบดําเนินงาน รวม 1,127,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 294,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตําบลลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้าง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน       
 พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับข้า
ราชการลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล  ที
ได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้     
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 69,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิและระเบียบ
ทีจะพึงเบิกจ่ายได้   ตังจ่ายจากเงินรายได้     
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้างประจํา  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
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ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าบริการรับใช้ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่านิติกรรมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับหนังสือพิมพ์  รายวัน
และวารสารรายสัปดาห์หรือรายเดือน  หรือเอกสารทีจําเป็นเพือใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ ติดตังปรับปรุงซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์
อินเตอร์เน็ต หรือเชือมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อืนๆที
เกียวข้อง ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้     
     

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล และ
การประชุมต่างๆ ค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียง
รับรอง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการรับรอง  ตังจ่ายจากรายได้     
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรมบุคลากร จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราช
อาณาจักรและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้           
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถินฉบับที 1 พ.ศ.2555,ฉบับที 2     พ.ศ
. 2558 และฉบับที 3 พ.ศ.2559
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษา จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กและกอง
การศึกษาและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้           
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541
 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับท2ีและ3)พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 1 พ
.ศ.2561 หน้า 4 ลําดับที 1
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรและศึกษาดูงานด้านการ
จัดการศึกษาท้องถินและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้           
-เป็นไปตามระเบียบมท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 59 ลําดับที 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมทรัพย์สินอืน  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
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ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป เป๊ก  เข็ม
หมุด  เทป  กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  นํายาลบกระดาษไข  ลวดเย็บ
กระดาษ  กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561          

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น ฟิวส์  ปลักไฟฟ้า  ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้     
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561          

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ  เช่น  แปรง  ไม้
กวาด  เข่ง  สบู่  ผงซักฟอก  นํายาล้าง    จาน  ทิชชู  แก้วกาแฟ  ผ้าปู
โต๊ะ  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  แก้วนํารองจาน  กระจกเงา  ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้     
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561          

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลเทป
บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  ตลับหมึกเมาส์  แผ่นกรอง
แสง  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561          

ค่าสาธารณูปโภค รวม 23,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
นําแดง  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ตําบล  (Internet)  ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้     

งบลงทุน รวม 307,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 107,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซ์อเก้าอีสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว เพือใช้ในการปฏิบัติ
งาน ตังจ่ายจากเงินรายได้
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1พ.ศ
.2561 หน้าที 54 ลําดับที 23
จัดซือตู้บาเลือน 2 ชัน จํานวน 36,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็กบานเลือน 2 ชัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 120x40x60 ซม. จํานวน 4 ตู้ เพือใช้ในการปฏิบัติงาน ตังจ่าย
จากเงินรายได้
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ
.ศ.2561 หน้า 54 ลําดับที 21
จัดซือโต๊ะสําหรับวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะสําหรับวาง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด  เพือใช้ในการปฏิบัติงาน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีพ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1พ.ศ
.2561 หน้า 57 ลําดับที 45
จัดซือโต๊ะเหล็กแบบ 4 ลินชัก จํานวน 7,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะเหล็กพืนปูกระจก  แบบ 4
 ลินชัก จํานวน 1 ชุด เพือใช้ในการปฏิบัติงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีพ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1พ.ศ
.2561 หน้า 57 ลําดับที 42
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สํานักงาน แบบ Allinone จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครือง
คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครือง  เพือใช้
ในการปฏิบัติงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้  โดยมีคุณลักษณะ ดัง
นี                  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread)
โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวน 1
 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth-
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไชเพิมเติม ฉบับที 1 พ
.ศ.2561 หน้าที 53 ลําดับที 18                       
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (สีดํา) จํานวน 31,600 บาท
 -เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED ขาวด าช
นิด Network แบบท1ี (27 หน้า/นาที) จํานวน 4 เครือง เพือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้
คุณลักษณะพืนฐาน ตามบัญชีมาตรฐานคอมพิวเตอร์กระทรวง ICT พ.ศ
.2561 ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีพ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ.ศ
.2561 หน้าที 53 ลําดับที 20
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จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครือง  เพือใช้ในการปฏิบัติงาน ตังจ่าย
จากเงินรายได้    โดยมีคุณลักษณะ ดังนี                                     
1.มีกําลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)         
2.สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที                         
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2
 /ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559                    
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที  18
  มีนาคม 2561                                          
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561                                            
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 53 ท1ี9     

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการเทพืนด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาโครงการเทพืนด้านหลังอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้           
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.   พ.ศ
.2541 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับท2ีและ3)พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 1 พ
.ศ.2561 หน้า 5 ลําดับที 5
โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หนอง
นําแดง

จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นของ
สนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒฯาเด็กเล็กสังกัด อบต.หนองนําแดงและค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีเกียข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้           
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541
 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับท2ีและ3)พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 1 
 พ.ศ.2561 หน้า 5 ลําดับที 4
โครงการปรับปรุงห้องนําครู จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องนําครูและค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้           
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541
 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับท2ีและ3)พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 1 พ
.ศ.2561 หน้า 4 ลําดับที 2
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,575,907 บาท
งบบุคลากร รวม 1,851,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,851,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,329,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก  5 อัตรา  จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป     
     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา เป็นเวลา 12
 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป จํานวน  4 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป     
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้     
     

งบดําเนินงาน รวม 3,776,547 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก  ตามสิทธิและระเบียบทีพึง
เบิกจ่ายได้  ตังจ่ายจากเงินรายได้
-ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กและลูกจ้าง
ประจํา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561     
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ค่าใช้สอย รวม 1,681,710 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการค่ายฝึกอบรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
และการแสดง (ต้านยาเสพติด) สําหรับเด็กและเยาวชน

จํานวน 350,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการค่ายฝึกอบรมส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้านศิลปะ-นาฏศิลป์และการแสดง(ต้านยาเสพติด) สําหรับเด็กและ
เยาวชน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้           
-เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป้นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 
     พ.ศ.2561 หน้าที 7 ลําดับที 2
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ และทักษะการดําเนินชีวิต
ของเด็กและเยาวชน

จํานวน 150,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพการ
เรียนรู้ และทักษะการดําเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้           
-เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป้นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ
.ศ.2561 หน้าที 6 ลําดับที 1
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสําคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  ของเด็กระดับปฐมวัย

จํานวน 200,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสําคัญของ
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ของ
เด็กระดับปฐมวัย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้           
-เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดแข่งขันนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินและส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  พ.ศ.2559
-เป้นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 
 พ.ศ.2561 หน้าที 8 ลําดับที 4
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าพัฒนาการศึกษา) จํานวน 143,510 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดซือหนังสือ 200 บาท/คน ค่าอุปกรณ์
การเรียน 200 บาท/คน ค่าเครืองแบบนักเรียน 300 บาท/คน ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 430 บาท/คน รวมเป็นเงินทังสิน 1,130 บาท/คน สําหรับ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0809.4/ว1875 ลงวันที 21
 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 1 พ
.ศ.2561 หน้าที 5 ลําดับที 6

วันทีพิมพ์ : 29/8/2561  09:39:22 หน้า : 28/60



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าวัสดุการศึกษา) จํานวน 215,900 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับจัดซือวัสดุการศึกษา สือประกอบการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 127 คน
อัตรา 1,700 บาท/คน  ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0809.4/ว1875 ลงวันที 21
 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 60 ลําดับที 9
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 622,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดซือ/จัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 127 คนอัตรา 20
 บาท/คน จํานวน 244 วัน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ค่าอาหารกลางวัน)
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0809.4/ว1875 ลงวันที 21
 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 1 พ
.ศ.2561 หน้าที 58 ลําดับที1

ค่าวัสดุ รวม 2,038,837 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,038,837 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 127  คน จัดสรรจํานวน 260 วัน และโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สพฐ.) ทัง  4
  โรงเรียน  จํานวน 937 คน จัดสรรจํานวน 260  วัน  ในอัตราคน
ละ 7.37 บาท    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
-ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561
-  อยู่ในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 58  ลําดับที 2
     

งบเงินอุดหนุน รวม 3,948,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,948,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดซืออุปกรณ์ เครืองดนตรี  ประกอบวงโยธวาทิตให้กับโรงเรียน จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสถานศึกษาภายในตําบลหนองนําแดงและ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้           
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับ
ที 1 พ.ศ.2561 หน้า 43 ลําดับที 1
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนสังกัดคณะกรรมการประถม
ศึกษา (สพฐ.)

จํานวน 3,748,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันอุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ทัง 4  โรงเรียน จํานวน 937
 คน จัดสรรจํานวน  200  วัน อัตราเด็กคนละ 20  บาท/วัน (จัด
สรร  100%)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า144 ที 1
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 5,414,864 บาท
งบบุคลากร รวม 2,798,964 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,798,964 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 659,975 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้  
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม  จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,886,989 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 15 อัตรา จํานวน 12 เดือน  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 15 อัตรา จํานวน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
     

งบดําเนินงาน รวม 1,852,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 337,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตําบลลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้าง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน     พ.ศ.2557    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 95,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับข้า
ราชการลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ทีได้
รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิและระเบียบ
ทีจะพึงเบิกจ่ายได้   ตังจ่ายจากเงินรายได้  
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ค่าใช้สอย รวม 1,240,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับหนังสือ
พิมพ์  รายวันและวารสารรายสัปดาห์หรือรายเดือน หรือเอกสารทีจําเป็น
เพือใช้ในการปฏิบัติราชการ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม  ทังในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราช
อาณาจักรค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถินฉบับที 1 พ.ศ.2555,ฉบับที 2          พ.ศ
. 2558 และฉบับที 3 พ.ศ.2559
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในพืนที จํานวน 400,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ เช่น ค่านํายา ค่า
วัคซีน ค่าสือประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ 
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 (มาตรา 67)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้าที 68
 ลําดับที 1
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว0120 ลงวันที 12
 มกราคม 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/1745 ลว 31
 สิงหาคม 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/1046 ลว 10
 เมษายน 2561      

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานกองสาธารณสุขฯ จํานวน 50,000 บาท
-เพือปรับปรุงห้องกองสาธารณสุขให้เป็นระเบียบและสวยงาม สะดวกใน
การปฏิบัติงาน และในการให้บริการประชาชน เช่น ทําบอร์ดประชา
สัมพันธ์ของงานต่างๆ ในส่วนกองสาธารณสุข การจัดมุมอ่านหนังสือ
สําหรับให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้     
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ อปท.พ.ศ.2541
 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2 และ 3) พ.ศ.2543 และพราะราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537     
-เป็นไปตามแผนพัฒฯาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ
.ศ.2561 หน้าที 36 ลําดับที 75
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มผู้นํา  ด้าน
สุขภาพ

จํานวน 220,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าสือประชาสัมพันธ์ ค่าจัด
กิจกรรมอบรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 (มาตรา 67)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดแข่งขันนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินและส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที70 ลําดับที10
โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสิงแวดล้อม จํานวน 80,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าสือประชาสัมพันธ์ ค่าจัด
กิจกรรมอบรม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 (มาตรา 67)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดแข่งขันนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินและส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา พ.ศ.2559
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถินรักษ์
โลก พ.ศ.2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที69 ท4ี
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 100,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าสือประชาสัมพันธ์ ค่าจัด
กิจกรรมอบรม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 (มาตรา 67)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดแข่งขันนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินและส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที69 ท7ี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
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ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป เป๊ก  เข็ม
หมุด  เทป  กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  นํายาลบกระดาษไข  ลวดเย็บ
กระดาษ  กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง สบู่ ผง
ซักฟอก นํายาล้าง จาน ทิชชู แก้วกาแฟ  ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วยชาม  ช้อน
ส้อม  แก้วนํารองจาน  กระจกเงา ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้          
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นเวชภัณฑ์ ถุง
มือ ถังเก็บนําเชือ  ถังเก็บเชือเพลิง นํายาต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้       
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ผ้าดิบ  กระดาน
อัด  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน สี  ฟิล์มถ่ายรูป  รูปทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้          
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  ตลับหมึกเมาส์  แผ่นกรอง
แสง  กระดาษต่อเนือง  สายเคเบิล  แผงแป้นอักขระ  หรือแป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้          
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตตําบล (Internet)
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการตังจ่ายจากเงินรายได้     
     

งบลงทุน รวม 323,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน   จํานวน 1 เครือง จํานวน 16,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์สําหรับสํานัก
งาน จํานวน 1 เครือง เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ พนักงานและเจ้า
หน้าที ตังจ่ายจากเงินรายได้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ
.ศ.2561 หน้าที 57 ลําดับที 46
จัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดํา  จํานวน 1 เครือง จํานวน 7,900 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิดLED ขาวดําชนิด Network แบบท1ี (27 หน้า/นาที)   จํานวน 1
 เครือง เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ พนักงานและเจ้าหน้าที ตังจ่ายจาก
เงินรายได้
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ
.ศ.2561 หน้าที 58 ลําดับที 48
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างลานออกกําลังกายประจําหมู่บ้านโป่งกะสัง จํานวน 100,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลานออกกําลังกายพร้อมอุปกรณ์ออก
กําลังกาย จํานวน 1 แห่ง ตังจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 (มาตรา 68)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559          
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า69  ลําดับที5 

โครงการก่อสร้างลานออกกําลังกายประจําหมู่บ้านวงศ์เกษตร จํานวน 200,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลานออกกําลังกายพร้อมอุปกรณ์ออก
กําลังกาย จํานวน 1 แห่ง ตังจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 (มาตรา 68)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 1 
    พ.ศ.2561 หน้า10  ลําดับที1 

งบเงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ สําหรับดําเนินงานด้านสาธารณ
สุขมูลฐาน (สสม.)ในพืนที

จํานวน 165,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการดําเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขมูล
ชุมชน ในกิจกรรมต่างๆให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพืนที
และเกียวข้องกับภารกิจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ด้าน
สาธารณสุขในพืนทีตําบลหนองนํา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า145  ที 3 
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในพืนที

จํานวน 275,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเพือขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของ
พืนที ด้านสาธารณสุขในพืนทีตําบลหนองนํา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 1 
    พ.ศ.2561 หน้าที 44  ท1ี 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดตังศูนย์บริการคนพิการ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตังศูนย์บริการผู้พิการและการสงเคราะห์ผู้
พิการ ให้บริการด้านสวัสดิการแก่ผู้พิการในด้านต่างๆ เช่น บริการด้าน
การแพทย์ สุขภาพอนามัย การสังคมสงเคราะห์ การให้คํา
ปรึกษา นันทนาการ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1234 ลงวันที 7 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว6768 ลงวันที 29
 พฤศจิกายน 2560     
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว24ลง
วันที 4 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 1 พ
.ศ.2561 หน้าที 11 ลําดับที 1       
โครงการจัดตังศูนย์บริการผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตังศูนย์บริการผู้สูงอายุและการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ ให้บริการด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น บริการด้าน
การแพทย์ สุขภาพอนามัย การสังคมสงเคราะห์ การให้คํา
ปรึกษา นันทนาการ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1234 ลงวันที 7 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว6768 ลงวันที 29
 พฤศจิกายน 2560     
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว24ลง
วันที 4 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 1 พ
.ศ.2561 หน้าที 11 ลําดับที 2       
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โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทังธรรมชาติ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน หรือสนับ
สนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ประสบ
ภัย เช่นถุงยังชีพ ผ้าห่ม จัดหาโอ่งเพือรองนําฝน จัดหานําอุปโภค บริโภค
เพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ    ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1234 ลงวันที 7 มีนาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว6768 ลงวันที 29
 พฤศจิกายน 2560     
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว24ลง
วันที 4 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า73 ลําดับที 2     

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน หรือสนับ
สนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้ผู้ยากจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้
แก่ผู้ประสบภัย เช่นถุงยังชีพ ผ้าห่ม หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
    ตังจ่ายจากเงินรายได้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1234 ลงวันที 7 มีนาคม 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.7
/ว6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560     
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว24ลง
วันที 4 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า73 ลําดับที 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 6,278,214 บาท
งบบุคลากร รวม 2,946,714 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,946,714 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,135,354 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 4 อัตรา  จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้  
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งของ ผอ.กองช่าง จํานวน  1
  อัตรา จํานวน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,602,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไปจํานวน 13  อัตรา จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงิน
รายได้     
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 167,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 13 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้     
     

งบดําเนินงาน รวม 2,065,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 570,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 460,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตําบลลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้าง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับข้า
ราชการลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ทีได้
รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้     
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิและระเบียบ
ทีจะพึงเบิกจ่ายได้  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้างประจํา  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
     

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าบริการรับใช้ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับหนังสือพิมพ์  รายวันและวารสารราย
สัปดาห์หรือรายเดือน  หรือเอกสารทีจําเป็นเพือใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ ติดตัง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อินเตอร์
เน็ต หรือเชือมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อืนๆทีเกียว
ข้อง ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้     
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม ทังในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าลง
ทะเบียน   ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ   ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิน หรือผู้ทีได้รับคําสัง
ให้ไปอบรม   ตังจ่ายจากเงินรายได้          
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถินฉบับที 1 พ.ศ.2555,ฉบับที 2 พ.ศ. 2558
 และฉบับที 3 พ.ศ.2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมทรัพย์สินอืน  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
     

ค่าวัสดุ รวม 1,085,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป กระดาษคาร์บอน กระดาษไข  นํายาลบกระดาษไข  ลวดเย็บ
กระดาษ  กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้          
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 130,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเรืองใช้ต่าง ๆ เช่น ฟิวส์  ปลักไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า โคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้          
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ ปูน ทราย ยางสําเร็จรูป ท่อต่าง  ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้          
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561     
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้กับยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก น๊อต
สกรู กระจกมองข้าง แม่แรง กุญแจเลือนฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้          

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน  นํามันดีเซล  นํามันเครือง  นํามัน  จาร
บี  ฯลฯ  ทีใช้ในราชการ และค่านํามันเครืองจักรตามโครงการหลังฝน
ถนนดี  ตังจ่ายจากเงินรายได้          
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ผ้าดิบ  กระดาน
อัด  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน สี  ฟิล์มถ่ายรูป  รูปทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้          
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  ตลับหมึกเมาส์  แผ่นกรอง
แสง  กระดาษต่อเนือง  สายเคเบิล  ชิป  เครืองกระจายสัญญาณ  เครือง
อ่านและบันทึกข้อมูล  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้          
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าซือดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้     
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตตําบล (Internet)
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการตังจ่ายจากเงินรายได้     
     

งบลงทุน รวม 1,266,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 206,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงาน  จํานวน 7 ตัว จํานวน 17,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงาน  เก้าอีสํานักงาน  จํานวน 7
 ตัว  เพือใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้
-คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 1 พ
.ศ.2561  หน้าที 54 ลําดับที 25     
จัดซือเก้าอีสําหรับผู้บริหาร จํานวน 1 ตัว จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงาน  เก้าอีสํานักงาน  จํานวน 1
 ตัว  เพือใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล ผู้บริหารระดับ
ต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้
-คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 1 พ
.ศ.2561  หน้าที 54 ลําดับที 26     
จัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ จํานวน 5,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงาน    ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1
 ตู้  เพือใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล ผู้บริหารระดับต้น ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ตามคุณลักษณะพืนฐานดังนี
 1) มีมือจบัชนิดบิด
 2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 1 พ
.ศ.2561  หน้าที 56 ลําดับที 39     

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซือเครืองเจียตัดแบบมือ  จํานวน 1 เครือง จํานวน 6,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ก่อสร้าง  เครืองเจียตัดแบบมือถือ ขนาด 9
 นิว จํานวน 1 เครือง เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
-เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 1 พ
.ศ.2561  หน้าที 56 ลําดับที 35 
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จัดซือเครืองตัดคอนกรีต ชนิดเครืองยนต์เบนซิน จํานวน 1 เครือง จํานวน 9,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ก่อสร้าง  เครืองตัดคอนกรีต  ชนิดเครือง
ยนต์เบนซิน ไม่น้อยกว่า 9 แรงม้ามีความเร็วไม่น้อยกว่า 3,600 รอบต่อ
นาที จํานวน 1 เครือง เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
-เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 1 พ
.ศ.2561  หน้าที 56 ลําดับที 37 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือเลือยยนต์ จํานวน 1 เครือง จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เลือยยนต์ จํานวน 1
 เครือง เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 1 พ
.ศ.2561  หน้าที 56 ลําดับที 40

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1
 เครือง เพือใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผล กลาง แบบ GraphicsProcessing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิวจํานวน 1 หน่วย 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 -2564 หน้าที 158 ลําดับที 40
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จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ แบบ All In One  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครือง
คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครือง  เพือ
ใช้ในการปฏิบัติของพนักงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวน 1
 หน่วย และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลักทีมีความ
สามารถในการใช้
หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ
.ศ.2561 หน้าที 54 ลําดับที 27

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 110,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,060,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ค่าจ้างสํารวจและออกแบบ สิงสาธารณูปการ จํานวน 750,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสํารวจและออกแบบ การก่อสร้างสิง
สาธารณูปการ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
-หนังสือคณกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  ด่วนทีสุด กค (กวจ)0405.2/ว112 ลงวันที 5 มีนาคม 2561
-ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ.2551
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่าK) จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามหนังสือ กค(กวจ
) 0405.2/ว110 ลงวันที 5 มีนาคม 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติใน
การกําหนดเงือนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าจ้างสํารวจและออกแบบสิงสาธารณูปโภค จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสํารวจและออกแบบ การก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
-หนังสือคณกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  ด่วนทีสุด กค (กวจ)0405.2/ว112 ลงวันที 5 มีนาคม 2561
-ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ.2551

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

งานไฟฟ้าถนน รวม 13,217,540 บาท
งบลงทุน รวม 12,217,540 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 12,217,540 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองชัย 1 หมู่ที 10 บ้าน
คลองชัย

จํานวน 493,620 บาท

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองชัย 1 หมู่ที 10 บ้านคลอง
ชัย ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หรือมีพืนทีดําเนิน
การไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และ ป้าย
โครงการ  รายละเอียดตามแบบรูปรายการที  อบต.หนองนําแดง
กําหนด ณ หมู่ที 10 บ้านคลองชัย ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ
.ศ. 2561 หน้า 55 ลําดับที 31
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองชัย 9 หมู่ที 10 บ้าน
คลองชัย

จํานวน 177,760 บาท

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองชัย 9 หมู่ที 10 บ้านคลอง
ชัย ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 87 เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 261 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และ ป้าย
โครงการ  รายละเอียดตามแบบรูปรายการที  อบต.หนองนําแดง
กําหนด ณ หมู่ที 10 บ้านคลองชัย ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 122 ลําดับที 109
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาใน หมู่ที 8 บ้านไทร
ทอง

จํานวน 219,590 บาท

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาใน หมู่ที 8 บ้านไทร
ทอง ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หรือมีพืนทีดําเนิน
การไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และ ป้าย
โครงการ  รายละเอียดตามแบบรูปรายการที  อบต.หนองนําแดง
กําหนด ณ หมู่ที 8 บ้านไทรทอง ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ
.ศ.2561 หน้า 29 ลําดับที 47
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเจียม หมู่ที 9 บ้าน
ธารมงคล

จํานวน 232,940 บาท

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเจียม หมู่ที 9 บ้านธาร
มงคล ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 120 เมตร หรือมีพืนทีดําเนิน
การไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และ ป้าย
โครงการ  รายละเอียดตามแบบรูปรายการที  อบต.หนองนําแดง
กําหนด ณ หมู่ที 9 บ้านธารมงคล ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ
.ศ.2561 หน้า 31 ลําดับที 53
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงจํารัส หมู่ที 11 บ้านมอกะ
หาด

จํานวน 291,180 บาท

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงจํารัส  หมู่ที 11 บ้านมอกะ
หาด ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือมีพืนทีดําเนิน
การไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และ ป้าย
โครงการ  รายละเอียดตามแบบรูปรายการที  อบต.หนองนําแดง
กําหนด ณ หมู่ที 11 บ้านมอกะหาด ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที พ.ศ
.2561 หน้า 33 ลําดับที 61
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหล็งหวาน หมู่ที 8 บ้านไทร
ทอง

จํานวน 388,680 บาท

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหล็งหวาน หมู่ที 8 บ้านไทร
ทอง ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 177 เมตร หรือมีพืนทีดําเนิน
การไม่น้อยกว่า 531 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และ ป้าย
โครงการ  รายละเอียดตามแบบรูปรายการที  อบต.หนองนําแดง
กําหนด ณ หมู่ที 8 บ้านไทรทอง ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ
.ศ. 2561 หน้า 29 ลําดับที 46
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย กม1ธนะรัชต์-สีมามงคล 
ช่วงวชิราฯ-ไทยเดิม)(ข้างวัดถําไตรรัตน์) หมู่ที 1 บ้านหนองนําแดง

จํานวน 496,010 บาท

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายกม1ธนะรัชต์-สีมามงคล  ช่วง
วชิราฯ-ไทยเดิม)(ข้างวัดถําไตรรัตน์) หมู่ที 1 บ้านหนองนําแดง ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อย
กว่า 780 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และ ป้ายโครงการ  ราย
ละเอียดตามแบบรูปรายการที  อบต.หนองนําแดงกําหนด ณ หมู่ที 1 บ้าน
หนองนําแดงตังจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒฯาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ
.ศ. 2561 หน้า 13 ลําดับที 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกม.9ธนะรัชต์-ผ่าน
ศึก(ช่วงแยกธารมงคล) หมู่ที 3 บ้านเขาวง

จํานวน 496,010 บาท

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกม.9ธนะรัชต์-ผ่านศึก(ช่วง
แยกธารมงคล) หมู่ที 3 บ้านเขาวง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะ
ทาง 130 เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 780 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และ ป้ายโครงการ  รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการที  อบต.หนองนําแดงกําหนด ณ หมู่ที 3 บ้านเขาวง ตังจ่ายจาก
เงินรายได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ
.ศ.2561 หน้า 18 ลําดับที 13
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยนายน้อย หมู่ที 3 
บ้านเขาวง

จํานวน 302,900 บาท

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยนายน้อย หมู่ที 3 บ้านเขา
วง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 115 เมตร หรือมีพืนทีดําเนิน
การไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และ ป้าย
โครงการ  รายละเอียดตามแบบรูปรายการที  อบต.หนองนําแดง
กําหนด ณ หมู่ที 3 บ้านเขาวง ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ
.ศ.2561 หน้า 20 ลําดับที 20
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนอีแซว – ผู้ช่วยกร หมู่ที 6 
บ้านโป่งกะสัง

จํานวน 495,380 บาท

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนอีแซว – ผู้ช่วยกร หมู่ที 6 บ้าน
โป่งกะสัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 195 เมตร หรือมีพืนที
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์ และ ป้ายโครงการ  รายละเอียดตามแบบรูปรายการที  อบต
.หนองนําแดงกําหนด ณ หมู่ที 6 บ้านโป่งกะสัง ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ
.ศ.2561 หน้า 24 ลําดับที 31
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนอีแซว หมู่ที 5 บ้านหนอง
มะกรูด

จํานวน 492,550 บาท

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนอีแซว หมู่ที 5 บ้านหนอง
มะกรูด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 187 เมตร หรือมีพืนที
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์ และ ป้ายโครงการ  รายละเอียดตามแบบรูปรายการที  อบต
.หนองนําแดงกําหนด ณ หมู่ที 5 บ้านหนองมะกรูด ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 105 ลําดับที 59
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที 7 บ้านไทย
เดิม

จํานวน 480,090 บาท

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที 7 บ้านไทย
เดิม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 190 เมตร หรือมีพืนทีดําเนิน
การไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และ ป้าย
โครงการ  รายละเอียดตามแบบรูปรายการที  อบต.หนองนําแดง
กําหนด ณ หมู่ที 7 บ้านไทยเดิม
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ
.ศ.2561 หน้า 27 ลําดับที 41
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวะกะเจียว – คลองชัย(หลัง
ไทยสมุทร) หมู่ที 4 บ้านวะกะเจียว

จํานวน 493,640 บาท

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวะกะเจียว – คลองชัย(หลังไทย
สมุทร) หมู่ที 4 บ้านวะกะเจียว ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 155
 เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ และ ป้ายโครงการ  รายละเอียดตามแบบรูปรายการที  อบ
ต.หนองนําแดงกําหนด ณ หมู่ที 4 บ้านวะกะเจียว ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 102 ลําดับที 50
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โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ไหล่ถนนวชิราฯ-เขาวง(ช่วงหน้าบ้านผู้ใหญ่) 
หมู่ที 2 บ้านวงษ์เกษตร

จํานวน 492,640 บาท

-ก่อสร้างท่อระบายนําชนิด คสล. อัดแรง ชัน 3 ขนาด ศก. 0.60
 เมตร จํานวน 185 ท่อน พร้อมบ่อพักนํา คสล. ขนาด 1.0x1.0
 เมตร จํานวน 14 บ่อ  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ ราย
ละเอียดตามแบบรูปรายการที  อบต.หนองนําแดงกําหนด ณ หมู่ที 2 บ้าน
วงษ์เกษตร ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ
.ศ.2561 หน้า 17 ลําดับที 12
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียมระบายนํา คสล.ชนิดช่องเดียว (บล็อกคอน
เวิร์ส) หมู่ที 4 บ้านวะกะเจียว

จํานวน 363,820 บาท

-ก่อสร้างท่อลอดเหลียม คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.40
 เมตร ลึก 2.40 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.0 เมตร ตามแบบมาตรฐานงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เลขที ทถ.-5-202 และเลขที ทถ.-5-204
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
ที  อบต.หนองนําแดงกําหนด ณ หมู่ที 4 วะกะเจียว ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ
.ศ. 2561 หน้า 22 ลําดับที 26
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียมระบายนํา คสล.ชนิดช่องเดียว (บล็อกคอน
เวิร์ส) หมู่ที 7 บ้านไทยเดิม

จํานวน 363,820 บาท

-ก่อสร้างท่อลอดเหลียม คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.40
 เมตร ลึก 2.40 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.0 เมตร ตามแบบมาตรฐานงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เลขที ทถ.-5-202 และเลขที ทถ.-5-204
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
ที  อบต.หนองนําแดงกําหนด ณ หมู่ที 7 บ้านไทยเดิม ตังจ่ายจากเงินราย
ได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ
.ศ. 2561 หน้า 28 ลําดับที 43
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ม.11 (ซอยบ้านผู้ช่วยพัน) หมู่ที 11 บ้านมอ
กะหาด

จํานวน 679,670 บาท

-ก่อสร้างรางระบายนํารูปตัว ยู แบบมีฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ปากรางกว้าง 0.40 เมตร ท้องรางลึกเฉลีย 0.50 เมตร ระยะทาง 167.00
 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที ท
 2 - 13 และ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการที  อบต.หนองนําแดงกําหนด ณ หมู่ที 11 บ้านมอกะหาด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ
.ศ. 2561 หน้า 34 ลําดับที 68
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย กม.1 ธนะรัชต์ 
-สีมามงคล(ช่วงโรงงานทําช้อน-สีมามงคล)(กลุ่มหน้าวัด) หมู่ที 2 บ้านวงษ์
เกษตร

จํานวน 489,020 บาท

-ปรับปรุงผิวทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กม.1 ธนะรัชต์ -สีมา
มงคล(ช่วงโรงงานทําช้อน-สีมามงคล)(กลุ่มหน้าวัด) หมู่ที 2 บ้านวงษ์
เกษตร ผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
ชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 290 เมตร หรือมี
พืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 2,030 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที  อบต.หนองนําแดง
กําหนด  ณ หมู่ที 2 บ้านวงษ์เกษตร ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 92 ลําดับที 22
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้าน – สวน
ดอกไม้ หมู่ที 10 บ้านคลองชัย

จํานวน 481,950 บาท

-ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้าน – สวน
ดอกไม้ หมู่ที 10 บ้านคลองชัย ผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 265 เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,590 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที  อบต.หนองนําแดง
กําหนด  ณ หมู่ที 10 คลองชัย ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ
.ศ. 2561 หน้า 32 ลําดับที 58
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างวัดถําเขา
วง-หนองมะกรูด(กลุ่มถวิล) หมู่ที 1 บ้านหนองนําแดง

จํานวน 490,060 บาท

-ปรับปรุงผิวทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างวัดถําเขา
วง-หนองมะกรูด(กลุ่มถวิล) หมู่ที 1 บ้านหนองนําแดง ผิวจราจรชนิดแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 320 เมตร หรือมีพืนที
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และ
ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที  อบต.หนองนําแดงกําหน
ดณหมู่ที 1 บ้านหนองนําแดง ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 86 ลําดับที 5
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผู้ใหญ่(ตรอกขี
เถ้า) หมู่ที 7 บ้านไทยเดิม

จํานวน 246,790 บาท

-ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผู้ใหญ่(ตรอกขี
เถ้า) หมู่ที 7 บ้านไทยเดิม ผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140 เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที  อบต.หนองนําแดง
กําหนด  ณ หมู่ที 7 ไทยเดิม ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ
.ศ.2561 หน้า 27 ลําดับที 40
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านลุงตุ้ม(เตา
อิฐ-ไทยเดิม) หมู่ที 7 บ้านไทยเดิม

จํานวน 281,360 บาท

-ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านลุงตุ้ม (เตาอิฐ-ไทย
เดิม) หมู่ที 7 บ้านไทยเดิม ผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 184 เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที  อบต.หนองนําแดง
กําหนด  ณ หมู่ที 7 ไทยเดิม ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 4 พ
.ศ.2561 หน้า 26 ลําดับที 38
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภูหินสวย- ถําโพธิ
ทอง หมู่ที 11 บ้านมอกะหาด

จํานวน 489,720 บาท

-ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภูหินสวย- ถําโพธิ
ทอง หมู่ที 11 บ้านมอกะหาด  ผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 330 เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,980 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที  อบต.หนองนําแดง
กําหนด  ณ หมู่ที 11 มอกะหาด ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 125 ลําดับที 115
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกสักภูเดือน- (ว
ชิราฯ-เขาวง) หมู่ที 6 บ้านโป่งกะสัง

จํานวน 493,610 บาท

-ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกสักภูเดือน- (วชิ
ราฯ-เขาวง) หมู่ที 6 บ้านโป่งกะสัง ผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 270 เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,620 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที  อบต.หนองนําแดง
กําหนด  ณ หมู่ที 6 บ้านโป่งกระสัง ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 108 ลําดับที 70
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวชิรา-เขาวง(กลุ่ม
หนองขมิน) หมู่ที 1 บ้านหนองนําแดง

จํานวน 490,000 บาท

-ปรับปรุงผิวทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวชิรา-เขาวง(กลุ่ม
หนองขมิน) หมู่ที 1 บ้านหนองนําแดง ผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 330 เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,980 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที  อบต.หนองนําแดงกําหน
ดณหมู่ที 1 บ้านหนองนําแดงตังจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 85 ลําดับที 1
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวชิราฯ – เขา
วง(ช่วงโรงเรียนบ้านเขาวง-แยกวนารี)หมู่ที 3 บ้านเขาวง

จํานวน 493,610 บาท

-ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวชิราฯ – เขาวง(ช่วง
โรงเรียนบ้านเขาวง-แยกวนารี) หมู่ที 3 บ้านเขาวง ผิวจราจรชนิดแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 335 เมตร หรือมีพืนที
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 2,010 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และ
ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที  อบต.หนองนําแดง
กําหนด  ณ หมู่ที3 บ้านเขาวง ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 96 ลําดับที 33
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยก-ไร่แสง
จันทร์ หมู่ที 9 บ้านธารมงคล

จํานวน 499,910 บาท

-ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยก-ไร่แสง
จันทร์  หมู่ที 9 บ้านธารมงคล ผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 350 เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที  อบต.หนองนําแดง
กําหนด  ณ หมู่ที 9 บ้านธารมงคล ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 121 ลําดับที 105
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองยาง(บ้านนาย
แฉล้ม) หมู่ที 5 บ้านหนองมะกรูด

จํานวน 307,740 บาท

-ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองยาง(บ้านนาย
แฉล้ม) หมู่ที 5 บ้านหนองมะกรูด ผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 240 เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที  อบต.หนองนําแดง
กําหนด  ณ หมู่ที 5 บ้านหนองมะกรูด ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 105 ลําดับที 62
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลัก(แยกวชิ
ราฯ-เขาวง) – เขาจันทร์ หมู่ที 9 บ้านธารมงคล

จํานวน 493,470 บาท

-ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลัก(แยกวชิราฯ-เขา
วง) – เขาจันทร์ หมู่ที 9 บ้านธารมงคล ผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 335 เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 2,010 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที  อบต.หนองนําแดง
กําหนด  ณ หมู่ที 9 บ้านธารมงคล ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 120 ลําดับที 102
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวน 1,000,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าหรือติดตังโคมไฟฟ้า
สาธารณะหรือการอืน ๆ ทีเกียวกับการไฟฟ้าตามจุดทีกําหนดในแบบ
แปลนและรายการ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 146-149

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,980,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,730,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 450,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าบริการรับใช้ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับหนังสือพิมพ์  รายวันและวารสารราย
สัปดาห์หรือรายเดือน  หรือเอกสารทีจําเป็นเพือใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ ติดตัง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อินเตอร์
เน็ต หรือเชือมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อืนๆทีเกียว
ข้อง ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้  
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 130,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมทรัพย์สินอืน  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
    

ค่าวัสดุ รวม 1,150,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้กับยานพาหนะและขน
ส่ง  เช่น  แบตเตอรี           ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน  สาย
ไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  นํามันเบรก        น๊อตสกรู  กระจกมองข้าง  แม่
แรง กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้          
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561     
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 950,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน  นํามันดีเซล  นํามันเครือง  นํามันจาร
บี  ฯลฯ  ทีใช้ในราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้        
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561     

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นจัดซือชุดปฏิบัติงานเก็บขยะ ขน ถ่ายขยะ หมวก รองเท้า ถุง
มือ สําหรับพนักงานประจํารถขยะ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้          
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561     

งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 250,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหารท้องถินสมาชิกสภาท้องถิน
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้
บริหารท้องถินพ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที ๓) พ.ศ.๒๕๕๔
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4ปี พ.ศ. 2561–2564หน้าที 77 ลําดับ
ที 2
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โครงการจัดตังศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดตังศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน เพือส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในครอบครัว และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 78 ลําดับที 4
โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน (ก.ถ.) ได้กําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที 81
 ลําดับที 2

โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีและค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 77 ลําดับที 3
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว856 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2553
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561–2564 หน้าที 77 ลําดับ
ที 1

โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการ  การฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพ หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561–2564 หน้าที 76 ลําดับ
ที 1       
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โครงการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานตําบลหนองแดง  ค่า
วัสดุ  ค่าจ้าง  ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า81 ลําดับที 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 580,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา  วันสําคัญทางศาสนาสําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 350,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมพุทธศาสนา และวันสําคัญทาง
ศาสนา  สําหรับเด็กและเยาวชน หรือค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
  พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  แก้ไขเพิมเติมฉบับที 1 พ
.ศ.2561 หน้าที 8 ลําดับที 4
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรม เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ถ้วยรางวัล การประกวด การ
ละเล่น การแสดงต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้     
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 64 ลําดับที 3     

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรม เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ถ้วยรางวัล การประกวด การ
ละเล่น การแสดงต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้     
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 63 ลําดับที 2     
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โครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การอบรม และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 65 ลําดับที 8     

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และส่งเสริมการ
เล่นกีฬา ออกกําลังกายสําหรับประชาชนในตําบล ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้     
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 66 ลําดับที 15    

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการจัดงานน้อยหน่าและของดีปากช่อง  ค่า
ส่งเสริมสนับสนุนในด้านเศรษฐกิจฐานราก  การค้า  การลงทุน  การท่อง
เทียว การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อม  เช่น  ค่าจัดขบวนรถ  ค่าจัด
นิทรรศการ  การแข่งขัน  การประกวด  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้          
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 67 ลําดับที 16
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตามแนวพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที 9      สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ  บดินทรเพยวรางกูร     รัชกาลท1ี0 และโครงการตามพระราช
เสาวนีย์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ค่าส่งเสริมสนับสนุนในด้าน
เศรษฐกิจฐานราก  การค้า  การลงทุน  การท่องเทียว การอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้          
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 74 ลําดับที 1
โครงการเพิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการ/ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน วัสดุ อุปกรณ์ หรือค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้     
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 75 ลําดับที 3     

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล     อดุลย
เดช  ค่าจัดโครงการ/ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน วัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องตังจ่ายจากเงินรายได้     
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 74 ลําดับที 2     
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,770,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,720,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าบริการรับใช้ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับหนังสือพิมพ์  รายวันและวารสารราย
สัปดาห์หรือรายเดือน  หรือเอกสารทีจําเป็นเพือใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ ติดตัง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อินเตอร์
เน็ต หรือเชือมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อืนๆทีเกียว
ข้อง และค่าจ้างเหมาบริการเกียวกับงานกิจการประปา  ฯลฯ   ตังจ่ายจาก
เงินรายได้     
    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนเพือให้ใช้งานได้
ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
    

ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานของกิจการประปา ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้     
 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561          

วัสดุอืน จํานวน 300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของกิจการประปา ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้     
 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561          

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,000,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปา  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
     

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,893,275 บาท
งบกลาง รวม 14,893,275 บาท
งบกลาง รวม 14,893,275 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 410,000 บาท
-เพือจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงิน
รายได้     
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว9
    ลงวันที 22 มกราคม 2557
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว81
 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557     

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,673,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตามโครงการประกันรายได้ให้กับผู้สูงอายุทีขึนทะเบียนกับ
อบต.หนองนําแดง ประจําปีงบประมาณ 2562      เดือนละ 600
 บาท จํานวน 750 ราย เดือนละ 700 บาท จํานวน 355ราย เดือน ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป     ละ 800 บาท จํานวน 117 ราย และเดือน
ละ 1,000 บาท จํานวน 14 ราย 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที72  ลําดับที  1
     

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ทีขึนทะเบียนกับ อบต.หนองนําแดง จํานวน  250 ราย ๆ ละ 800
 บาท/เดือน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที72  ลําดับที 2     
     

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน         20 ราย ๆ
 ละ 500 /เดือน   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที72 ลําดับที 3       

สํารองจ่าย จํานวน 1,350,075 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกียวกับอุบัติภัย  และ
สาธารณะภัยต่าง ๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร/ค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก  ตังจ่ายจากเงินรายได้
 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 350,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  สุขภาพในระดับท้อง
ถินหรือพืนที  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินดําเนินงานและบริหารการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถินหรือพืนที พ.ศ. 2557 
-หนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.3/ว2199 ลงวันที 10 พฤศจิการยน พ.ศ. 2552
-หนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.3/ว1514 ลงวันที 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
-หนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.3/ว1202 ลงวันที 17 กรกฎาคม  พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 71 ลําดับที 1    

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 510,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ โดยไม่รวม
รายรับจากเงินอุดหนุน ตังจ่ายจากเงินรายได้     
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