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จ ำนวนเงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,158,440 บำท

ประธำนสภำฯ จ ำนวน    1  อัตรำ อัตรำเดือนละ  11,610  บำท
รองประธำนสภำฯ จ ำนวน   1  อัตรำ อัตรำเดือนละ 9,500  บำท
สมำชิกสภำฯ   จ ำนวน  20  อัตรำ อัตรำเดือนละ 7,560 บำท
เลขำนุกำรสภำฯ จ ำนวน    1  อัตรำ อัตรำเดือนละ 7,560 บำท
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล

90,720 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่เลขำนุกำรนำยกฯ อัตรำเดือนละ 
7,560 บำท จ ำนวน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 45,600 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่นำยกฯ อัตรำเดือนละ 1,900 
บำท และรองนำยกฯ จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง อัตรำเดือนละ 950 
บำท   จ ำนวน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 45,600 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งให้แก่นำยกฯ อัตรำเดือน
ละ 1,900 บำท และรองนำยกฯ จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง อัตรำเดือน
ละ 950 บำท  จ ำนวน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 532,080 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนให้แก ่นำยกฯ อัตรำเดือนละ 
21,120 บำท และรองนำยกฯจ ำนวน 2 ต ำแหน่ง อัตรำเดือนละ
11,610 บำท   จ ำนวน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

งบบุคลากร 9,256,062 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,872,440 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 76,000,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานบริหารทัว่ไป 13,869,462 บาท

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองน ้าแดง

อ าเภอ ปากชอ่ง   จงัหวดันครราชสมีา
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรส ำหรับ
ข้ำรำชกำรลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล และ กำรปฏิบัติงำนของอพปร. ทีไ่ด้รับค ำส่ังให้ปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำรปกติและวันหยุดรำชกำร  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเบีย้ประชุมให้แก่คณะกรรมกำรฯ และค่ำเบีย้ประชุม
อื่นๆ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 68,400 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก ่อบต. 
เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบลลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่ำเบีย้ประชุม 20,000 บำท

ค่าตอบแทน 788,400 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 420,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำน
จ้ำงทัว่ไป จ ำนวน  10 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

งบด าเนินงาน 4,369,400 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงรวมทัง้เงินปรับปรุงค่ำจ้ำง ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทัว่ไปจ ำนวน 10 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน 
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 130,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงประจ ำรวมทัง้ปรับปรุงค่ำจ้ำง ให้แก่
ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 1 อัตรำ  จ ำนวน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้     

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,353,384 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินประจ ำต ำแหน่งของปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล จ ำนวน  1  อัตรำ  รอง ปลัด  จ ำนวน 1 อัตรำ  หัวหน้ำ
ส ำนักปลัด จ ำนวน 1 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 223,872 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนรวมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำน
ส่วนต ำบล ส ำนักปลัด  จ ำนวน 13  อัตรำและตรวจสอบภำยใน 
จ ำนวน 1 อัตรำ รวม 14 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้

เงินประจ ำต ำแหน่ง 252,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 6,383,622 บาท
เงินเดือนพนักงำน 4,424,366 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำของขวัญ ของรำงวัล หรือเงินรำงวัล ในกำรจัด
กิจกรรมต่ำงๆ ทีม่ีควำม จ ำเป็นและเหมำะสม และค่ำพวงมำลัยช่อ
ดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้และพวงมำลำ ฯลฯ ส ำหรับพิธีกำรวันส ำคัญ
ต่ำงๆ ตำมวำระและโอกำสทีจ่ ำเป็น  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำของขวัญ  ของรำงวัล  พวงมำลำ  ช่อดอกไม้ 20,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 270,000 บำท
(1)  ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลจ ำนวน  
40,000 บำท เพือ่จ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  ต้ังจ่ำยจำกรำยได้
(2)  ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่นหรือคณะกรรมกำร  
จ ำนวน   30,000   บำทเพือ่เป็นค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำ
ท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมกำรทีไ่ด้รับกำรแต่งต้ังตำม
กฎหมำยหรือตำมระเบียบ หรือหนังสือส่ังกำร หรือกำรประชุม
ระหว่ำง อปท. หรือประชุมกับรัฐวิสำหกิจหรือเอกชน  ฯลฯ  ต้ังจ่ำย
จำกรำยได้
(3) เพือ่ใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธ ี รำชพิธ ีวันส ำคัญทำง
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์ ฯลฯ จ ำนวน 
200,000  บำท ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 300,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเช่ำ
ทรัพย์สิน ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน
ต่ำงๆ ค่ำบริกำรรับใช้ค่ำเบีย้ประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำม
ค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำรับหนังสือพิมพ์รำยวันและ
วำรสำรรำยสัปดำห์หรือรำยเดือน  หรือเอกสำรทีจ่ ำเป็นเพือ่ใช้ใน
กำรปฏิบัติรำชกำร ติดต้ัง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต 
อุปกรณ์อินเตอร์เน็ต หรือเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล
และลูกจ้ำงประจ ำ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่าใชส้อย 1,390,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ตำมสิทธิและ
ระเบียบทีจ่ะพึงเบิกจ่ำยได้   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 70,000 บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน 210,000 บำท
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จ ำนวนวัสดุส ำนักงำน 120,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ  เช่น  กระดำษ  หมึก  
ดินสอ  ปำกกำ  ไม้บรรทัด ยำงลบ คลิป เป๊ก  เข็มหมุด  เทป  
กระดำษคำร์บอน  กระดำษไข  น้ ำยำลบกระดำษไข  ลวดเย็บ
กระดำษ  กำว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 300,000 บำท

ค่าวัสดุ 1,457,000 บาท

โครงกำรอบรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมส ำหรับพนักงำน สมำชิก 
คณะผู้บริหำรและประชำชน

40,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร กิจกรรม วสัดุ อุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  อยู่ในแผนพฒันำส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้ำ  81 ต้ัง
จ่ำยจำกเงินรำยได้     

โครงกำรจัดงำนวันท้องถิ่นไทย 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร กิจกรรม วัสดุ อุปกรณ์ 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 
2561-2564 หน้ำ 82  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ำบ ำรุงรักษำหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง 100,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังทั่วไปหรือเลือกต้ังซ่อมนำยกหรือสมำชิก
สภำทอ้งถิ่น   อยู่ในแผนพฒันำส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564หน้ำ  77  ต้ังจ่ำยจำก
เงินรำยได้     

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรส ำหรับเปน็
ค่ำลงทะเบยีน   ค่ำเบี้ยเล้ียง ค่ำพำหนะ   ค่ำเช่ำที่พกั และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ใน
กำรเดินทำงไปรำชกำร หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล
ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำทอ้งถิ่น หรือผู้ที่ได้รับ
ค ำส่ังใหไ้ปอบรม   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 40,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหำพสัดุ ครุภณัฑ์
ใหก้ับศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น ประจ ำปงีบประมำณ 2561 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ  ปรำกฎอยู่
ในแผนพฒันำส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้ำ  143  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร/ฝึกอบรมบุคลำกร 300,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร กิจกรรม วัสดุ อุปกรณ์ 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 
2561-2564 หน้ำ 82  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ ำเภอ

10,000 บำท
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จ ำนวนวัสดุอื่น 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุอื่นๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  
เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ ์ ตลับหมึก เมำส์  แผ่น
กรองแสง  กระดำษต่อเนื่อง  สำยเคเบิล้  แผงแป้นอักขระ  หรือ
แป้นพิมพ ์ เมนบอร์ด  เมมโมร่ีชิป  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ือง
อ่ำนและบันทึกข้อมูล  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้     

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น  ผ้ำดิบ  กระดำนอัด  
กระดำษเขียนโปสเตอร์  พูก่ันสีฟิล์มถ่ำยรูป  รูปทีไ่ด้จำกกำรล้ำง 
อัด ขยำย ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

วัสดุกำรเกษตร 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร เช่นสำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช
และสัตว ์พันธุพ์ืช ปุย๋ สปริงเกอร์ จอบ ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้   
  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 900,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเบนซิน  น้ ำมันดีเซล  น้ ำมันเคร่ือง  น้ ำมันจำร
บ ี ฯลฯ  ทีใ่ช้ในรำชกำร อบต. ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 200,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุทีใ่ช้กับยำนพำหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอร่ี  
ยำงนอก  ยำงใน  หัวเทียน   สำยไมล์  เพลำ  ตลับลูกปืน  น้ ำมัน
เบรก  น๊อตสกรู  กระจกมองข้ำง  แม่แรง กุญแจเล่ือน   คีมล็อค 
ล็อคเกียร์ ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 80,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ  เช่น  แปรง  ไม้กวำด  
เข่ง  สบู่  ผงซักฟอก  น้ ำยำล้ำง    จำน  ทิชชู  แก้วกำแฟ  ผ้ำปู
โต๊ะ  ถ้วยชำม  ช้อนส้อม  แก้วน้ ำรองจำน  กระจกเงำ  ฯลฯ  ต้ัง
จ่ำยจำกเงินรำยได้     

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 12,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ เช่น ฟิวส์  ปล๊ักไฟฟ้ำ  ฯลฯ  
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     
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จ ำนวนเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติอ ำเภอปำกช่อง 
อุดหนุนกิ่งกำชำดอ ำเภอปำกช่อง  เหล่ำกำชำดจังหวัดนครรำชสีมำ 
งำนรัฐพิธ ี งำนรำชพิธีและงำนประเพณีวัฒนธรรมอ ำเภอปำกช่อง 
และอุดหนุนส่วนรำชกำรอื่น ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 
2561-2564 หน้ำ 143 ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

งบเงินอุดหนุน 20,000 บาท
เงินอุดหนุน 20,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 200,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์ เพื่อใหส้ำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA 24,000 บำท
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA  ขนำด 
2,500 ANSI Lumens จ ำนวน 1 เคร่ือง ปรำกฎอยู่ในแผนพฒันำส่ีป ีพ.ศ. 
2561-2564 หน้ำ159    ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่าครุภัณฑ์ 224,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ตต ำบล  
(Internet)  ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร  ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้

งบลงทุน 224,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย ์ ค่ำซ้ือดวงตรำไปรษณียำกร ฯลฯ  ต้ังจ่ำย
จำกเงินรำยได้     

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 60,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ส ำหรับทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    
  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 4,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำส ำหรับทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 40,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล       
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 30,000 บำท

ค่าสาธารณูปโภค 734,000 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 600,000 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรส ำหรับ
ข้ำรำชกำรลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ทีไ่ด้รับค ำส่ังให้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรปกติและ
วันหยุดรำชกำร  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก ่อบต. 
เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบลลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

ค่าตอบแทน 393,900 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 198,900 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำน
จ้ำงทัว่ไป จ ำนวน 10  อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้     

งบด าเนินงาน 2,233,900 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงรวมทัง้เงินปรับปรุงค่ำจ้ำง ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทัว่ไปจ ำนวน 10 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน 
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 135,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงประจ ำรวมทัง้เงินปรับปรุงเงินค่ำจ้ำง ให้แก่
ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 3 อัตรำ  จ ำนวน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,275,396 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินประจ ำต ำแหน่งของผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  
จ ำนวน  1  อัตรำ  จ ำนวน 12 เดือน  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 653,822 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนรวมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำน
ส่วนต ำบล ส่วนกำรคลัง   จ ำนวน 5 อัตรำ  จ ำนวน 12 เดือน ต้ัง
จ่ำยจำกเงินรำยได้     

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,505,402 บาท
เงินเดือนพนักงำน 1,399,184 บำท

งานบริหารงานคลัง 5,824,102 บาท
งบบุคลากร 3,505,402 บาท
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เพือ่จัดท ำแผนแม่บททัง้หมดพร้อมส ำรวจภำคสนำม 11 หมู่บ้ำน 
แล้วน ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ (โครงกำรต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560) อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้ำ 82 ต้ังจ่ำย
จำกเงินรำยได้     

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับเป็น
ค่ำลงทะเบียน   ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำพำหนะ   ค่ำเช่ำทีพ่ัก และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำน
ส่วนต ำบลลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

โครงกำรจัดท ำแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรัพย์ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองน้ ำแดง

780,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร/ฝึกอบรมบุคลำกร 100,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำรับรองคณะตรวจนิเทศจำกกรม/จังหวัด/อ ำเภอ/ 
สตง. และต้อนรับผู้มำเยือน และเพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในงำนพิธีกำร
ต่ำง ๆ  ต้ังจ่ำยจำกรำยได้     

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 230,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเช่ำ
ทรัพย์สิน ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน
ต่ำงๆ ค่ำบริกำรรับใช้ค่ำเบีย้ประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำม
ค ำพิพำกษำ ค่ำนิติกรรมต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำรับ
หนังสือพิมพ ์ รำยวันและวำรสำรรำยสัปดำห์หรือรำยเดือน  หรือ
เอกสำรทีจ่ ำเป็นเพือ่ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร ติดต้ังปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อินเตอร์เน็ตหรือเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ   ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้     

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล
และลูกจ้ำงประจ ำ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่าใชส้อย 1,375,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ตำมสิทธิและ
ระเบียบทีจ่ะพึงเบิกจ่ำยได้    ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 35,000 บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน 150,000 บำท
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จ ำนวนวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น  ผ้ำดิบ  กระดำนอัด  
กระดำษเขียนโปสเตอร์  พูก่ัน สี  ฟิล์มถ่ำยรูป  รูปทีไ่ด้จำกกำรล้ำง 
อัด ขยำย ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 120,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเบนซิน  น้ ำมันดีเซล  น้ ำมันเคร่ือง  น้ ำมัน  
จำรบ ี ฯลฯ  ทีใ่ช้ในรำชกำร  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุทีใ่ช้กับยำนพำหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอร่ี  
ยำงนอก  ยำงใน  หัวเทียน  สำยไมล์  เพลำ  ตลับลูกปืน  น้ ำมัน
เบรก  น๊อตสกรู  กระจกมองข้ำง  แม่แรง กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 15,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ เช่น ฟิวส์  ปล๊ักไฟฟ้ำ  ฯลฯ  
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

วัสดุส ำนักงำน 95,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ  เช่น  กระดำษ  หมึก  
ดินสอ  ปำกกำ  ไม้บรรทัด  ยำงลบ  คลิป เป๊ก  เข็มหมุด  เทป  
กระดำษคำร์บอน  กระดำษไข  น้ ำยำลบกระดำษไข  ลวดเย็บ
กระดำษ  กำว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ำบ ำรุงรักษำหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่าวัสดุ 430,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงประจ ำพนักงำนจ้ำง  เร่ืองกำร
จัดซ้ือ/จ้ำง  และระเบียบกำรรับเงิน เบิกจ่ำยเงิน ฯลฯ  ซ่ึงเป็นกำร
เพิม่พูนควำมรู้   และประสิทธิภำพให้แก่บุคลำกร ฯลฯ อยู่ใน
แผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้ำ   83  ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้     

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 140,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรออกให้บริกำรจัดเก็บภำษีนอก
สถำนที ่และให้ควำมรู้กับประชำชนเกี่ยวกับกำรช ำระภำษ ีและ
ควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 
หน้ำ  82 ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

โครงกำรอบรมเพิม่ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรกองคลัง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน้ ำแดง

80,000 บำท

โครงกำรบริกำรประชำชนเพือ่จัดเก็บภำษีนอกสถำนที ่ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561

40,000 บำท
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จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือ่ให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศขนำด 24,000 บีทียู 64,800 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน เคร่ืองปรับอำกำศขนำด 
24,000 บีทีย ูจ ำนวน 2 เคร่ือง เพือ่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ปรำกฎอยู่
ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561-2562 หน้ำที ่153 ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ 

ค่าครุภัณฑ์ 84,800 บาท
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ตต ำบล  
(Internet)  ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร  ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้     

งบลงทุน 84,800 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย ์ ค่ำซ้ือดวงตรำไปรษณียำกร ฯลฯ  ต้ังจ่ำย
จำกเงินรำยได้     

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 15,000 บำท

ค่าสาธารณูปโภค 35,000 บาท
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 20,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 140,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  
เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ ์ ตลับหมึกเมำส์ แผ่นกรอง
แสง  กระดำษต่อเนื่อง  สำยเคเบิล้  แผงแป้นอักขระ  หรือ
แป้นพิมพ ์ เมนบอร์ด  เมมโมร่ีชิป  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ือง
อ่ำนและบันทึกข้อมูล  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้     
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จ ำนวนจัดซ้ือปัม๊แช่ไฟฟ้ำ 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปัม้แช่ไฟฟ้ำ  จ ำนวน 2 เคร่ือง ปรำกฎอยู่
ในแผนพัฒนำส่ีป ี2561-2564 หน้ำ156  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่าครุภัณฑ์ 85,500 บาท
ครุภัณฑ์กำรเกษตร

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุดับเพลิง เช่น ชุดดับเพลิง  ถุงมือ เส้ือ รองเท้ำ 
หมวกไม้ตีดับไฟ ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

งบลงทุน 85,500 บาท

ค่าวัสดุ 20,000 บาท
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 20,000 บำท

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรป้องกันอัคคีภัยเบือ้งต้น 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรให้ควำมรู้ในกำรป้องกัน
อัคคีภัยเบือ้งต้น  และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง อยู่ในแผนพัฒนำส่ี
ป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้ำ79  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่ำ 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรป้องกันและควบคุมไฟป่ำ  
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 
2561-2564 หน้ำ80  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม อพปร. 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมกำรฝึกอบรม    
อปพร. หรือค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ี
พ.ศ. 2561-2564 หน้ำ79  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน 60,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำอุบัติเหตุ  ทำงถนน กำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนและ
เยำวชน มีวินัยจรำจรปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือ จัดหำวัสดุอุปกรณ์ใน
กำรป้องกันอุบัติเหตุ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง อยู่ใน
แผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้ำ79  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  
   

ค่าใชส้อย 100,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 205,500 บาท

งบด าเนินงาน 120,000 บาท
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จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือ่ให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 16,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ส ำหรับส ำนักงำน  
จ ำนวน 1 เคร่ือง ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT  ณ วันที ่ 21 เมษำยน 2560 
เพือ่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที ่ อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 หน้ำที1่55   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง  จ ำนวน 1 เคร่ือง 
ปรำกฎอยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ156  ต้ังจ่ำย
จำกเงินรำยได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง 9,500 บำท
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จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล
และลูกจ้ำงประจ ำ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ตำมสิทธิและ
ระเบียบทีจ่ะพึงเบิกจ่ำยได้   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 60,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรส ำหรับ
ข้ำรำชกำรลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  ทีไ่ด้รับค ำส่ังให้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรปกติและ
วันหยุดรำชกำร  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่ำเช่ำบ้ำน 72,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก ่อบต. 
เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบลลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

ค่าตอบแทน 317,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 180,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำน
จ้ำงทัว่ไป จ ำนวน 1  อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
    งบด าเนินงาน 909,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงรวมทัง้เงินปรับปรุงค่ำจ้ำง ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทัว่ไป   2 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน ต้ังจ่ำย
จำกเงินรำยได้     

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 18,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนกำรศึกษำ จ ำนวน 12 
เดือน จ ำนวน 1 อัตรำ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 403,524 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนรวมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำน
ส่วนต ำบล  3 อัตรำ  จ ำนวน 12 เดือน  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,240,536 บาท
เงินเดือนพนักงำน 777,012 บำท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 2,665,536 บาท

งบบุคลากร 1,240,536 บาท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ำบ ำรุงรักษำหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงภูมิทัศน ์โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่ำแรง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง  ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็น  อยู่ใน
แผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้ำ61 ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  
       ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับเป็น
ค่ำลงทะเบียน   ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำพำหนะ   ค่ำเช่ำทีพ่ัก และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำน
ส่วนต ำบลลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่ำปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำท ำบอร์ดประชำสัมพันธ ์ เพือ่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์
กิจกรรมของของ ศพด. และงำนอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ   อยู่ใน
แผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้ำที6่1  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้
     ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร/ฝึกอบรมบุคลำกร 200,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำจัดท ำป้ำยบอร์ดประชำสัมพันธ์  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 20,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรรับรองต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล 
และกำรประชุมต่ำงๆ ค่ำอำหำร เคร่ืองด่ืมต่ำงๆ เคร่ืองใช้ในกำรเล้ียง
รับรอง และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับกำรรับรอง  ต้ังจ่ำยจำกรำยได้  
   

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 100,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเช่ำ
ทรัพย์สิน ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน
ต่ำงๆ ค่ำบริกำรรับใช้ค่ำเบีย้ประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำม
ค ำพิพำกษำ ค่ำนิติกรรมต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำรับ
หนังสือพิมพ ์ รำยวันและวำรสำรรำยสัปดำห์หรือรำยเดือน  หรือ
เอกสำรทีจ่ ำเป็นเพือ่ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร ติดต้ังปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อินเตอร์เน็ต หรือเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ   ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้     

ค่าใชส้อย 450,000 บาท
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จ ำนวนจัดซ้ือโต๊ะท ำงำน 7,500 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน  โต๊ะท ำงำน จ ำนวน 1 ตัว 
เพือ่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที ่ ปรำกฎอยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ี
พ.ศ.2561-2564 หน้ำที1่58  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

จัดซ้ือตู้เหล็กบำนทึบ 24,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้บำนทึบ  จ ำนวน 4 ตู้  
เพือ่ใช้ในกำรเก็บเอกสำรในส ำนักงำน ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ี
พ.ศ.2561-2564 หน้ำที1่58  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

จัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน 27,500 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำนแบบล้อเหล็ก จ ำนวน 10 ตัว  
เพือ่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงและ
ลูกจ้ำงของ อบต. อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้ำ
157  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  

ค่าครุภัณฑ์ 316,000 บาท
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ตต ำบล  
(Internet)  ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร  ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้     

งบลงทุน 516,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 12,000 บาท
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 12,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ ์ ตลับหมึกเมำส์  แผ่นกรอง
แสง  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น  ผ้ำดิบ  กระดำนอัด  
กระดำษเขียนโปสเตอร์  พูก่ัน สี  ฟิล์มถ่ำยรูป  รูปทีไ่ด้จำกกำรล้ำง 
อัด ขยำย ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

วัสดุส ำนักงำน 60,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ  เช่น  กระดำษ  หมึก  
ดินสอ  ปำกกำ  ไม้บรรทัด  ยำงลบ  คลิป เป๊ก  เข็มหมุด  เทป  
กระดำษคำร์บอน  กระดำษไข  น้ ำยำลบกระดำษไข  ลวดเย็บ
กระดำษ  กำว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่าวัสดุ 130,000 บาท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ระยะทำง 
100 เมตร อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ61    ต้ัง
จ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย ศพด.บ้ำนนำและศพด.โป่งกระสัง 200,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนำม  ปรำกฎอยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ี
พ.ศ.2561-2564 หน้ำที ่  ต้ังจ่ำยจำกเงินงบประมำณรำยได้

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 200,000 บาท

ครุภัณฑ์อื่น
จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนำม 200,000 บำท

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 16,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิเตอร์โน๊ตบุค๊ส ำหรับส ำนักงำน  
จ ำนวน 1 เคร่ือง ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT  ณ วันที ่ 21 เมษำยน 2560 
เพือ่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที ่ อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 หน้ำ157   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเตียงฟำวเลอร์ ชนิดมือหมุนแบบ ก  จ ำนวน 1 
เตียง เพือ่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน  ปรำกฎอยู่ในแผนพัฒนำ
ส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำที ่157  ต้ังจ่ำยจำกเงินงบประมำณ
รำยได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
จัดซ้ือเตียงฟำวเลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก 26,000 บำท

จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนส ำหรับผู้บริหำรพร้อมเก้ำอี้ 15,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน  โต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอี้
ผู้บริหำรระดับต้น  จ ำนวน 1 ชุด  เพือ่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที ่ ปรำกฎอยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำที่
158   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ กำรจัด
อบรม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ี
พ.ศ. 2561-2564 หน้ำ64   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ กำร
อบรม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ี
พ.ศ. 2561-2564 หน้ำ64   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

โครงกำรค่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย  ดนตรีลูกทุง่ 70,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ เช่น ค่ำจัดซ้ือ
ของขวัญ ค่ำอำหำรและน้ ำด่ืม ส ำหรับเด็กทีม่ำร่วมงำน ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรจัดกิจกรรม ค่ำของรำงวัล หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้ำ66   
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

โครงกำรค่ำยศิลปะ และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมส ำหรับเด็กและเยำวชน 60,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
โครงกำรกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 40,000 บำท

งบด าเนินงาน 4,072,817 บาท
ค่าใชส้อย 1,802,600 บาท

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 48,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำน
จ้ำงทัว่ไป จ ำนวน 4 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  
   

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 432,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงรวมทัง้เงินปรับปรุงค่ำจ้ำง  ให้แก่พนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทัว่ไป จ ำนวน  4 อัตรำ จ ำนวน 12 
เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป     

เงินวิทยฐำนะ 42,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวิทยฐำนะให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 1 อัตรำ เป็น
เวลำ 12 เดือน  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

เงินเดือนพนักงำน 1,263,324 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก  5 อัตรำ  จ ำนวน 12 เดือน ต้ัง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป     

งบบุคลากร 1,785,324 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,785,324 บาท

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 9,786,141 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรประชำสัมพันธ ์จัด
นิทรรศกำร และกิจกรรมในวันส ำคัญต่ำงๆ เช่น วันพ่อแห่งชำติ  วัน
ครู วันวิสำขบูชำ  วันแม ่เป็นต้น  และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้ำ60   ต้ังจ่ำยจำก
เงินรำยได้     

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ กำรจัด
อบรม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ี
พ.ศ. 2561-2564 หน้ำ66   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

โครงกำรประชำสัมพันธ์ จัดนิทรรศกำรและกิจกรรมวันส ำคัญต่ำงๆ 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ กำร
อบรม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ี
พ.ศ. 2561-2564 หน้ำ59   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

โครงกำรจัดงำนวันวิสำขบูชำ 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ กำรจัด
อบรม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ี
พ.ศ. 2561-2564 หน้ำ65   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

โครงกำรจัดท ำแผนกำรศึกษำและแผนพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ กำรจัด
อบรม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ี
พ.ศ. 2561-2564 หน้ำ65  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

โครงกำรจัดงำนวันไหว้ครู 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ กำรจัด
อบรม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ี
พ.ศ. 2561-2564 หน้ำ65   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

โครงกำรจัดงำนวันแม่แห่งชำติ 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้อง ในกำรแข่งขันกีฬำในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ทัง้ 4 ศูนย ์ ฯลฯ  อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้ำ
66  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

โครงกำรจัดงำนวันพ่อแห่งชำติ 10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร ค่ำวสัดุ อุปกรณ์ กำรอบรม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  อยู่ในแผนพฒันำส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 
หน้ำ64  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) 50,000 บำท

โครงกำรค่ำยอบรม ส่งเสริมดนตรีนำฏศิลป์ (โปงลำง กลองยำว         
วงดุริยำงค์)

150,000 บำท
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จ ำนวน
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รวม
จ ำนวนวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 80,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุจัดซ้ือ  ค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  เช่น  ค่ำ
แปรงขัดพืน้  ไม้กวำด ไม้ถูพืน้ ผงซักฟอก  สบู่  น้ ำยำท ำควำม
สะอำดต่ำง ๆ แก้วน้ ำ ผ้ำเช็ดมือ ผ้ำเช็ดเท้ำ ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้     

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 
2561-2564 หน้ำ65  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่าวัสดุ 2,270,217 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก จ ำนวน 245 วัน อัตรำเด็กคนละ 20 บำท/วัน จ ำนวน 
161 คน บำท  อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้ำ
58   ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป     

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนนำฏศิลป์  และฝึกทักษะกำรร ำ 80,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
จ ำนวน 161 คน ๆ ละ 1,700  บำท  อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 หน้ำ60 ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป     

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำอำหำร
กลำงวัน ศพด.)

788,900 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำรถรับส่งเด็กอนุบำล 3 ขวบ ทีย่ำกไร้  และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 
2561-2564 หน้ำ60   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำวัสดุกำรศึกษำ) 273,700 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ กำร
อบรม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ี
พ.ศ. 2561-2564 หน้ำ59   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

โครงกำรรถรับส่งเด็ก 3 ขวบ (เด็กยำกไร้) 80,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ กำร
อบรม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ี
พ.ศ. 2561-2564 หน้ำ59   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

โครงกำรพัฒนำส่ือกำรเรียนกำรสอน ศพด. 30,000 บำท

โครงกำรพัฒนำแกนน ำเยำวชน 50,000 บำท
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จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวนเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 3,928,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนอำหำรกลำงวันอุดหนุนโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ ทัง้ 4  โรงเรียน 
จ ำนวน 982 คน จัดสรรจ ำนวน  200  วัน อัตรำเด็กคนละ 20  
บำท/วัน (จัดสรร  100%) อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 
2561-2564 หน้ำ144 ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  

งบเงินอุดหนุน 3,928,000 บาท
เงินอุดหนุน 3,928,000 บาท

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 2,190,217 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
จ ำนวน 161 คน จัดสรรจ ำนวน 260 วัน และโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ (สพฐ.) ทัง้  4  
โรงเรียน  จ ำนวน 982 คน จัดสรรจ ำนวน 260  วัน  ในอัตรำคน
ละ 7.37 บำท   อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้ำ
58 ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  
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รวม
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ตำมสิทธิและ
ระเบียบทีจ่ะพึงเบิกจ่ำยได้   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรส ำหรับ
ข้ำรำชกำรลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ทีไ่ด้รับค ำส่ังให้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรปกติและ
วันหยุดรำชกำร  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  

ค่ำเช่ำบ้ำน 42,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก ่อบต. 
เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบลลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 95,000 บำท

ค่าตอบแทน 337,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 200,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำน
จ้ำงทัว่ไป จ ำนวน 14 อัตรำ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  

งบด าเนินงาน 1,482,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงรวมทัง้เงินปรับปรุงค่ำจ้ำง  ให้แก่พนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทัว่ไป จ ำนวน 15 อัตรำ จ ำนวน 12 
เดือน  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 210,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำประจ ำต ำแหน่งของผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข
และส่ิงแวดล้อม  จ ำนวน 1 อัตรำ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,747,212 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนรวมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำน
ส่วนต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,610,300 บาท
เงินเดือนพนักงำน 611,088 บำท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 4,372,300 บาท

งบบุคลากร 2,610,300 บาท

หนา้ที ่53



รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวนวัสดุส ำนักงำน 25,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ  เช่น  กระดำษ  หมึก  
ดินสอ  ปำกกำ  ไม้บรรทัด  ยำงลบ  คลิป เป๊ก  เข็มหมุด  เทป  
กระดำษคำร์บอน  กระดำษไข  น้ ำยำลบกระดำษไข  ลวดเย็บ
กระดำษ  กำว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ำบ ำรุงรักษำหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นให้ใช้งำนได้ตำมปกติ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  

ค่าวัสดุ 190,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมฯ ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 
2561-2564 หน้ำ145 ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมฯ ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 
2561-2564 หน้ำ70 ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  

โครงกำรส่งเสริมชุมชนด้ำนกำรจัดกำรขยะ 150,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนควบคุมป้องกันและระงับ
โรคติดต่อในพืน้ที ่เช่น จัดซ้ือเวชภัณฑ์น้ ำยำ วัคซีน น้ ำมันเชื้อเพลิง
ค่ำจัดท ำส่ือประชำสัมพันธ ์ ค่ำจ้ำง ค่ำจัดฝึกอบรม ค่ำวัสดุอุปกรณ์
ต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 
2561-2564 หน้ำ68 ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  

โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนและกลุ่มอำสำสมัคร
ผู้น ำด้ำนสุขภำพ

250,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับเป็น
ค่ำลงทะเบียน   ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำพำหนะ   ค่ำเช่ำทีพ่ัก และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำน
ส่วนต ำบลลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  

โครงกำรควบคุมโรคติดต่อในพืน้ที่ 300,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร/ฝึกอบรมบุคลำกร 70,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 150,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเช่ำ
ทรัพย์สิน ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำรับ
หนังสือพิมพ ์ รำยวันและวำรสำรรำยสัปดำห์หรือรำยเดือน หรือ
เอกสำรทีจ่ ำเป็นเพือ่ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร  ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้  

ค่าใชส้อย 940,000 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือ่ให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  

จัดซ้ือเคร่ืองตรวจหำเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือด 80,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองตรวจวัดเปอร์เซ็นต์เลือด จ ำนวน 1 
เคร่ือง  ปรำกฎอยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ
160   ต้ังจ่ำยเงินงบประมำณรำยได้ 

ค่าครุภัณฑ์ 180,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ตต ำบล 
(Internet)ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้     

งบลงทุน 280,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 15,000 บาท
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 15,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  
เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ ์ ตลับหมึกเมำส์  แผ่นกรอง
แสง  กระดำษต่อเนื่อง  สำยเคเบิล้  แผงแป้นอักขระ  หรือ
แป้นพิมพ ์ เมนบอร์ด  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้     

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น  ผ้ำดิบ  กระดำนอัด  
กระดำษเขียนโปสเตอร์  พูก่ัน สี  ฟิล์มถ่ำยรูป  รูปทีไ่ด้จำกกำรล้ำง 
อัด ขยำย ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 100,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์เช่นเวชภัณฑ์ 
ถุงมือ ถังเก็บน้ ำเชื้อ  ถังเก็บเชื้อเพลิง น้ ำยำต่ำงๆ  ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้  

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ เช่น แปรง ไม้กวำด เข่ง 
สบู่ ผงซักฟอก น้ ำยำล้ำง จำน ทิชชู แก้วกำแฟ  ผ้ำปูโต๊ะ  ถ้วยชำม  
ช้อนส้อม  แก้วน้ ำรองจำน  กระจกเงำ ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้   
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รวม

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงสวนออกก ำลังกำยพร้อมเคร่ืองออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง 100,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงสวนออกก ำลังกำยพร้อมเคร่ืองออกก ำลังกำย
กลำงแจ้ง  จ ำนวน 1 แห่ง อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564  หน้ำ69  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 100,000 บาท
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำงธรรมชำติ 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้ำน หรือ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในกำรประกอบอำชีพ จัดหำวัสดุอุปกรณ์ให้แก่
ผู้ประสบภัย เช่นถุงยังชีพ ผ้ำห่ม จัดหำโอ่งเพือ่รองน้ ำฝน จัดหำน้ ำ
อุปโภค บริโภคเพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง หรือค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ73   
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขปัญหำผู้เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกำส 170,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้ำน หรือ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในกำรประกอบอำชีพให้ผู้ยำกจนจัดหำวัสดุ
อุปกรณ์ให้แก่ผู้ประสบภัย เช่นถุงยังชีพ ผ้ำห่ม หรือค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ   อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้ำ73 
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  

ค่าใชส้อย 200,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 200,000 บาท

งบด าเนินงาน 200,000 บาท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล
และลูกจ้ำงประจ ำ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ตำมสิทธิและ
ระเบียบทีจ่ะพึงเบิกจ่ำยได้  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรส ำหรับ
ข้ำรำชกำรลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ทีไ่ด้รับค ำส่ังให้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรปกติและ
วันหยุดรำชกำร  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่ำเช่ำบ้ำน 60,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก ่อบต. 
เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบลลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 30,000 บำท

ค่าตอบแทน 434,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 324,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำน
จ้ำงทัว่ไป จ ำนวน 11 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้
     งบด าเนินงาน 1,724,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงรวมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทัว่ไปจ ำนวน 11  อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน 
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 167,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินประจ ำต ำแหน่งของ ผอ.กองช่ำง จ ำนวน  1  
อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,463,208 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนรวมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำน
ส่วนต ำบล จ ำนวน 4 อัตรำ  จ ำนวน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้
  เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,723,461 บาท
เงินเดือนพนักงำน 1,051,253 บำท

แผนงานเคหะและชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 7,643,261 บาท

งบบุคลากร 2,723,461 บาท
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 70,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุทีใ่ช้กับยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี 
ยำงนอก ยำงใน หัวเทียน สำยไมล์ เพลำ ตลับลูกปืน น้ ำมันเบรก 
น๊อตสกรู กระจกมองข้ำง แม่แรง กุญแจเล่ือนฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้     

วัสดุก่อสร้ำง 300,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไม้ต่ำงๆ ปูน ทรำย ยำงส ำเร็จรูป ท่อต่ำง  ฯลฯ  ต้ัง
จ่ำยจำกเงินรำยได้     

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 130,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำส่ิงของเร่ืองใช้ต่ำง ๆ เช่น ฟิวส์  ปล๊ักไฟฟ้ำ  หลอด
ไฟฟ้ำ โคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

วัสดุส ำนักงำน 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ 
ปำกกำ ไม้บรรทัด ยำงลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป กระดำษ
คำร์บอน กระดำษไข  น้ ำยำลบกระดำษไข  ลวดเย็บกระดำษ  กำว  
แฟ้ม  สมุดบัญชี  ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ำบ ำรุงรักษำหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่าวัสดุ 790,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับเป็น
ค่ำลงทะเบียน   ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำพำหนะ   ค่ำเช่ำทีพ่ัก และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำน
ส่วนต ำบลลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ
ท้องถิ่น หรือผู้ทีไ่ด้รับค ำส่ังให้ไปอบรม   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 250,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำำชกำร/ฝึกอบรมบุคลำกร 80,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 150,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเช่ำ
ทรัพย์สิน ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน
ต่ำงๆ ค่ำบริกำรรับใช้ค่ำเบีย้ประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำม
ค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำรับหนังสือพิมพ ์ รำยวันและ
วำรสำรรำยสัปดำห์หรือรำยเดือน  หรือเอกสำรทีจ่ ำเป็นเพือ่ใช้ใน
กำรปฏิบัติรำชกำร ติดต้ัง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต 
อุปกรณ์อินเตอร์เน็ต หรือเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ หรือ
อุปกรณ์อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่าใชส้อย 480,000 บาท

หนา้ที ่59



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก
ขนำด 6 ล้อ 6 ตัน กระบะเทท้ำย พร้อมติดต้ังเครนไฮดรอริค 
จ ำนวน 1 คัน เพือ่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ปรำกฎอยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ี
พ.ศ. 2561-2564 หน้ำที1่59  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกขนำด 6 ล้อ 6 ตัน แบบกระบะเทท้ำย ติดต้ัง
เครนไฮดรอลิค

3,000,000 บำท

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ ขนำด 24,000 บีทียู 64,800 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน เคร่ืองปรับอำกำศขนำด 
24,000 บีทีย ูจ ำนวน 2 เคร่ือง เพือ่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ปรำกฎอยู่
ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้ำที1่59  ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ 

ค่าครุภัณฑ์ 3,195,800 บาท
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ตต ำบล 
(Internet)ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้     

งบลงทุน 3,195,800 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 20,000 บาท
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 20,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 75,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล  
เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ ์ ตลับหมึกเมำส์  แผ่นกรอง
แสง  กระดำษต่อเนื่อง  สำยเคเบิล้  ชิป  เคร่ืองกระจำยสัญญำณ  
เคร่ืองอ่ำนและบันทึกข้อมูล  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ต้ังจ่ำย
จำกเงินรำยได้     

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น  ผ้ำดิบ  กระดำนอัด  
กระดำษเขียนโปสเตอร์  พูก่ัน สี  ฟิล์มถ่ำยรูป  รูปทีไ่ด้จำกกำรล้ำง 
อัด ขยำย ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 160,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเบนซิน  น้ ำมันดีเซล  น้ ำมันเคร่ือง  น้ ำมัน  
จำรบ ี ฯลฯ  ทีใ่ช้ในรำชกำร และค่ำน้ ำมันเคร่ืองจักรตำมโครงกำร
หลังฝนถนนดี  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

หนา้ที ่60



จ ำนวน

จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 110,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือ่ให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ส ำหรับงำนประมวลผลแบบที ่1 21,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิเตอร์โน๊ตบุค๊ส ำหรับประมวลผล
แบบที1่ จ ำนวน 1 เคร่ือง ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT  ณ วันที ่ 21 เมษำยน 
2560 เพือ่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที ่ อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ี
พ.ศ.2561-2564 หน้ำที1่59   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หนา้ที ่61



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำนนำงหนำ หมู่ที ่7 
บ้ำนไทยเดิม

460,200 บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำนนำงหนำ หมู่ที ่7       
บ้ำนไทยเดิม ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร ระยะทำง 255 เมตร 
หรือมีพืน้ทีด่ ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 765 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ ์และ ป้ำยโครงกำร  รำยละเอียดตำมแบบรูปรำยกำร
ที ่ อบต.หนองน้ ำแดงก ำหนด ณ หมู่ที ่7 บ้ำนไทยเดิม อยู่ใน
แผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ116  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองชัย 5 หมู่ที ่10 
บ้ำนคลองชัย

498,200 บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองชัย 5 หมู่ที ่10 บ้ำน
คลองชัย ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำง 210 เมตร หรือมี
พืน้ทีด่ ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 840 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ ์และ ป้ำยโครงกำร  รำยละเอียดตำมแบบรูปรำยกำร
ที ่ อบต.หนองน้ ำแดงก ำหนด ณ หมู่ที ่10 บ้ำนคลองชัย  อยู่ใน
แผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ122  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองชัย 1 หมู่ที ่10 
บ้ำนคลองชัย

498,200 บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองชัย 1 หมู่ที ่10 บ้ำน
คลองชัย ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำง 210 เมตร หรือมี
พืน้ทีด่ ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 840 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ ์และ ป้ำยโครงกำร  รำยละเอียดตำมแบบรูปรำยกำร
ที ่ อบต.หนองน้ ำแดงก ำหนด ณ หมู่ที ่10 บ้ำนคลองชัย  อยู่ใน
แผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ123  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครูแจ่ม หมู่ที ่11        
บ้ำนมอกะหำด

480,800 บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครูแจ่ม หมู่ที ่11           
บ้ำนมอกะหำด ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำง 200 เมตร 
หรือมีพืน้ทีด่ ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 800 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ ์และ ป้ำยโครงกำร  รำยละเอียดตำมแบบรูปรำยกำร
ที ่ อบต.หนองน้ ำแดง ก ำหนด ณ หมู่ที ่11 บ้ำนมอกะหำด อยู่ใน
แผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ127  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 12,650,000 บาท
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

งานไฟฟ้าถนน 13,150,000 บาท
งบลงทุน 12,650,000 บาท

หนา้ที ่62



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้ำโรงงำนกรอบรูป    
หมู่ที ่2 บ้ำนวงษ์เกษตร

491,600 บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้ำโรงงำนกรอบรูป หมู่ที ่2 
บ้ำนวงษ์เกษตร ผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ระยะทำง 160 เมตร 
หรือมีพืน้ทีด่ ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 800 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ ์และ ป้ำยโครงกำร  รำยละเอียดตำมแบบรูปรำยกำร
ที ่ อบต.หนองน้ ำแดงก ำหนด ณ หมู่ที ่2 บ้ำนวงษ์เกษตร อยู่ใน
แผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ95  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพระโส 1 (กลุ่มบ้ำน     
ตำจ๋อง) หมู่ที ่11 บ้ำนมอกะหำด

480,800 บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพระโส 1 (กลุ่มบ้ำนตำจ๋อง)  
หมู่ที ่11 บ้ำนมอกะหำด ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำง 
200 เมตร หรือมีพืน้ทีด่ ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 800 ตำรำงเมตร 
พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ ์และ ป้ำยโครงกำร  รำยละเอียดตำมแบบ
รูปรำยกำรที ่ อบต.หนองน้ ำแดงก ำหนด ณ หมู่ที ่11 บ้ำนมอกะ
หำด อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ128  ต้ังจ่ำยจำก
เงินรำยได้

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำนสว่ำง หมู่ที ่7     
บ้ำนไทยเดิม

360,900 บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำนสว่ำง หมู่ที ่7           
บ้ำนไทยเดิม ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร ระยะทำง 200 เมตร 
หรือมีพืน้ทีด่ ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 600 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ ์และ ป้ำยโครงกำร  รำยละเอียดตำมแบบรูปรำยกำร
ที ่ อบต.หนองน้ ำแดงก ำหนด ณ หมู่ที ่7 บ้ำนไทยเดิม อยู่ใน
แผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ115  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำนนำยสะอำด หมู่ที ่7
 บ้ำนไทยเดิม

120,900 บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำนนำยสะอำด หมู่ที ่7    
บ้ำนไทยเดิม ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร ระยะทำง 67 เมตร หรือ
มีพืน้ทีด่ ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 201 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ ์และ ป้ำยโครงกำร  รำยละเอียดตำมแบบรูปรำยกำร
ที ่ อบต.หนองน้ ำแดงก ำหนด ณ หมู่ที ่7 บ้ำนไทยเดิม อยู่ใน
แผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ113  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

หนา้ที ่63



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำยวชิรำ-สักภูเดือน   
หมู่ที ่1 บ้ำนหนองน้ ำแดง

493,600 บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำยวชิรำ-สักภูเดือน หมู่ที ่1 
บ้ำนหนองน้ ำแดง ผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร ระยะทำง 140 
เมตร หรือมีพืน้ทีด่ ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 840 ตำรำงเมตร พร้อม
ป้ำยประชำสัมพันธ ์และ ป้ำยโครงกำร  รำยละเอียดตำมแบบรูป
รำยกำรที ่ อบต.หนองน้ ำแดงก ำหนด ณ หมู่ที ่1 บ้ำนหนองน้ ำแดง 
อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ86  ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำยวชิรำ-ถ้ ำไก่แก้ว    
หมู่ที ่1 บ้ำนหนองน้ ำแดง

493,600 บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำยวชิรำ-ถ้ ำไก่แก้ว หมู่ที ่1 
บ้ำนหนองน้ ำแดง ผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร ระยะทำง 140 
เมตร หรือมีพืน้ทีด่ ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 840 ตำรำงเมตร พร้อม
ป้ำยประชำสัมพันธ ์และ ป้ำยโครงกำร  รำยละเอียดตำมแบบรูป
รำยกำรที ่ อบต.หนองน้ ำแดงก ำหนด ณ หมู่ที ่1 บ้ำนหนองน้ ำแดง 
อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ86  ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำยมอกะหำด-วชิรำ-
สีมำมงคล(ช่วงสวนน้อยหน่ำ) หมู่ที ่1 บ้ำนหนองน้ ำแดง

493,600 บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสำยมอกะหำด-วชิรำ-สีมำมงคล
(ช่วงสวนน้อยหน่ำ) หมู่ที ่1 บ้ำนหนองน้ ำแดงผิวจรำจรกว้ำง 6.00 
เมตร ระยะทำง 140 เมตร หรือมีพืน้ทีด่ ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 
840 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ ์และ ป้ำยโครงกำร  
รำยละเอียดตำมแบบรูปรำยกำรที ่ อบต.หนองน้ ำแดงก ำหนด ณ 
หมู่ที ่1บ้ำนหนองน้ ำแดง อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 
หน้ำ85  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรอกขี้เถ้ำ หมู่ที ่7         
บ้ำนไทยเดิม

478,100 บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรอกขี้เถ้ำ(ซอยบ้ำนผู้ใหญ)่       
หมู่ที ่7 บ้ำนไทยเดิม ผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ระยะทำง 150 
เมตร หรือมีพืน้ทีด่ ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 750 ตำรำงเมตร พร้อม
ป้ำยประชำสัมพันธ ์และ ป้ำยโครงกำร  รำยละเอียดตำมแบบรูป
รำยกำรที ่ อบต.หนองน้ ำแดง  ก ำหนด ณ หมู่ที ่7 บ้ำนไทยเดิม อยู่
ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ112  ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้

หนา้ที ่64



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยวัดป่ำอ ำนวยผล หมู่ที ่8 
บ้ำนไทรทอง

385,800 บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยวัดป่ำอ ำนวยผล หมู่ที ่8 บ้ำน
ไทรทอง ผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ระยะทำง 125 เมตร หรือมี
พืน้ทีด่ ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 625 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ ์และ ป้ำยโครงกำร  รำยละเอียดตำมแบบรูปรำยกำร
ที ่ อบต.หนองน้ ำแดงก ำหนด ณ หมู่ที ่8 บ้ำนไทรทอง อยู่ใน
แผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ117  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยมอกะหำด-ไทยเดิม     
หมู่ที ่11 บ้ำนมอกะหำด

493,800 บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยมอกะหำด-ไทยเดิม หมู่ที ่11 
บ้ำนมอกะหำด ผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ระยะทำง 160 เมตร 
หรือมีพืน้ทีด่ ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 800 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ ์และ ป้ำยโครงกำร  รำยละเอียดตำมแบบรูปรำยกำร
ที ่ อบต.หนองน้ ำแดงก ำหนด ณ หมู่ที ่11 บ้ำนมอกะหำด อยู่ใน
แผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ129  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยภูหินสวย-ถ้ ำโพธิท์อง   
หมู่ที ่11 บ้ำนมอกะหำด

475,000 บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยภูหินสวย-ถ้ ำโพธิท์อง         
หมู่ที ่11 บ้ำนมอกะหำด ผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร ระยะทำง 
130 เมตร หรือมีพืน้ทีด่ ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 780 ตำรำงเมตร 
พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ ์และ ป้ำยโครงกำร  รำยละเอียดตำมแบบ
รูปรำยกำรที ่ อบต.หนองน้ ำแดงก ำหนด ณ หมู่ที ่11 บ้ำนมอกะ
หำด อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ125  ต้ังจ่ำยจำก
เงินรำยได้

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไทยเดิม-มิตรภำพ(ตลำด
จ ำลอง) หมู่ที ่7 บ้ำนไทยเดิม

493,600 บำท

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไทยเดิม-มิตรภำพ(ตลำดจ ำลอง) 
หมู่ที ่7 บ้ำนไทยเดิม ผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร ระยะทำง 140 
เมตร หรือมีพืน้ทีด่ ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 840 ตำรำงเมตร พร้อม
ป้ำยประชำสัมพันธ ์และ ป้ำยโครงกำร  รำยละเอียดตำมแบบรูป
รำยกำรที ่ อบต.หนองน้ ำแดงก ำหนด ณ หมู่ที ่7 บ้ำนไทยเดิม อยู่ใน
แผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ112  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

หนา้ที ่65



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง สำยโป่งกระสัง-เขำจันทร์(กลุ่มบ้ำน   
นำยแสวง) หมู่ที ่3 บ้ำนเขำวง

478,000 บำท

โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต        
สำยโป่งกระสัง-เขำจันทร์(กลุ่มบ้ำนนำยแสวง)หมู่ที ่3 บ้ำนเขำวง ผิว
จรำจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้ำง 6.00 เมตร ระยะทำง 250 
เมตร หรือมีพืน้ทีด่ ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 1,500 ตำรำงเมตร พร้อม
ป้ำยประชำสัมพันธ์และป้ำยโครงกำร รำยละเอียดตำมแบบรูป
รำยกำรที ่ อบต.หนองน้ ำแดงก ำหนด  ณ หมู่ที3่ บ้ำนเขำวง อยู่ใน
แผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ96  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง สำยธำรมงคล-ไร่แสงดำว หมู่ที ่9 บ้ำน
ธำรมงคล

643,800 บำท

โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยธำร
มงคล-ไร่แสงดำว หมู่ที ่9 บ้ำนธำรมงคล       ผิวจรำจรชนิด     
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้ำง 5.00 เมตร ระยะทำง 400 เมตร หรือ
มีพืน้ทีด่ ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 2,000 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์และป้ำยโครงกำร รำยละเอียดตำมแบบรูปรำยกำร
ที ่ อบต.หนองน้ ำแดงก ำหนด  ณ หมู่ที ่9 บ้ำนธำรมงคล อยู่ใน
แผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ121  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง สำยธำรมงคล(สำยหลัก) หมู่ที ่9      
บ้ำนธำรมงคล

1,912,600 บำท

โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยธำร
มงคล(สำยหลัก) หมู่ที ่9 บ้ำนธำรมงคล       ผิวจรำจรชนิดแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้ำง 6.00 เมตร ระยะทำง 1,000 เมตร หรือมี
พืน้ทีด่ ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 6,000 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์และป้ำยโครงกำร รำยละเอียดตำมแบบรูปรำยกำร
ที ่ อบต.หนองน้ ำแดงก ำหนด  ณ หมู่ที ่9 บ้ำนธำรมงคลอยู่ใน
แผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ120  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง สำยเขำแคบ หมู่ที ่5 บ้ำนหนองมะกรูด 499,100 บำท

โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต        
สำยเขำแคบ หมู่ที ่5 บ้ำนหนองมะกรูด ผิวจรำจรชนิดแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต กว้ำง 5.00 เมตร ระยะทำง 310 เมตร หรือมีพืน้ที่
ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 1,550 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์และป้ำยโครงกำร รำยละเอียดตำมแบบรูปรำยกำร
ที ่ อบต.หนองน้ ำแดงก ำหนด  ณ หมู่ที5่ บ้ำนหนองมะกรูด อยู่ใน
แผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ105  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

หนา้ที ่66



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรเสริมผิวทำงลำดยำง สำยวงษ์เกษตร(หน้ำโรงช้อน-สีมำมงคล) 
หมู่ที ่2 บ้ำนวงษ์เกษตร

454,900 บำท

โครงกำรเสริมผิวทำงลำดยำงแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต             
สำยวงษ์เกษตร(หน้ำโรงช้อน-สีมำมงคล) หมู่ที ่2 บ้ำนวงษ์เกษตร ผิว
จรำจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้ำง 6.00 เมตร ไหล่ทำงชนิด
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ข้ำงละ 0.50 เมตร ระยะทำง 250 เมตร 
หรือมีพืน้ทีด่ ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 1,750 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์และป้ำยโครงกำร รำยละเอียดตำมแบบรูปรำยกำร
ที ่ อบต.หนองน้ ำแดงก ำหนด  ณ หมู่ที ่2 บ้ำนวงษ์เกษตร อยู่ใน
แผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ92  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

โครงกำรเสริมผิวถนนลำดยำง สำยสักภูเดือน หมู่ที ่6 บ้ำนโป่งกระสัง 489,800 บำท

โครงกำรเสริมผิวทำงลำดยำงแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต             
สำยสักภูเดือน หมู่ที ่6 บ้ำนโป่งกระสัง ผิวจรำจรชนิดแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต กว้ำง 6.00 เมตร ไหล่ทำงชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ข้ำง
ละ 0.50 เมตร ระยะทำง 270 เมตร หรือมีพืน้ทีด่ ำเนินกำรไม่น้อย
กว่ำ 1,890 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์และป้ำย
โครงกำร รำยละเอียดตำมแบบรูปรำยกำรที ่ อบต.หนองน้ ำแดง
ก ำหนด  ณ หมู่ที ่6 บ้ำนโป่งกระสังอยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 หน้ำ108  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง สำยวชิรำ-เขำวง(กลุ่มปรีชำ) หมู่ที ่3 
บ้ำนเขำวง

478,000 บำท

โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต        
สำยวชิรำ-เขำวง(กลุ่มปรีชำ) หมู่ที ่3 บ้ำนเขำวง ผิวจรำจรชนิดแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้ำง 6.00 เมตร ระยะทำง 250 เมตร หรือมี
พืน้ทีด่ ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 1,500 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์และป้ำยโครงกำร รำยละเอียดตำมแบบรูปรำยกำร
ที ่ อบต.หนองน้ ำแดงก ำหนด  ณ หมู่ที3่ บ้ำนเขำวง อยู่ใน
แผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ96  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

หนา้ที ่67



จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวนเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 500,000 บำท
เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขยำยเขตไฟฟ้ำหรือติดต้ังโคมไฟฟ้ำ
สำธำรณะหรือกำรอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับกำรไฟฟ้ำตำมจุดทีก่ ำหนดในแบบ
แปลนและรำยกำร อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 
หน้ำ   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

งบเงินอุดหนุน 500,000 บาท
เงินอุดหนุน 500,000 บาท

โครงกำรเสริมผิวทำงลำดยำงสำยวชิรำ-เขำวง(กลุ่มหนองขมิ้น) หมู่ที ่1
บ้ำนหนองน้ ำแดง

495,100 บำท

โครงกำรเสริมผิวทำงลำดยำงแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยวชิรำ-
เขำวง(กลุ่มหนองขมิ้น) หมู่ที ่1 บ้ำนหนองน้ ำแดง ผิวจรำจรชนิด
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้ำง 6.00 เมตร ระยะทำง 320 เมตร หรือ
มีพืน้ทีด่ ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 1,920 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำย
ประชำสัมพันธ์และป้ำยโครงกำร รำยละเอียดตำมแบบรูปรำยกำร
ที ่ อบต.หนองน้ ำแดงก ำหนดณหมู่ที ่1 บ้ำนหนองน้ ำแดง อยู่ใน
แผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ85  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

หนา้ที ่68



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวนค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 250,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือ่ให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

งบลงทุน 250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 250,000 บาท

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นจัดซ้ือชุดปฏิบัติงำนเก็บขยะ ขน ถ่ำยขยะ หมวก 
รองเท้ำ ถุงมือ ส ำหรับพนักงำนประจ ำรถขยะ  ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 800,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเบนซิน  น้ ำมันดีเซล  น้ ำมันเคร่ือง  น้ ำมันจำร
บ ี ฯลฯ  ทีใ่ช้ในรำชกำร ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 100,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุทีใ่ช้กับยำนพำหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอร่ี  
ยำงนอก  ยำงใน  หัวเทียน  สำยไมล์  เพลำ  ตลับลูกปืน  น้ ำมัน
เบรก  น๊อตสกรู  กระจกมองข้ำง  แม่แรง กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ำบ ำรุงรักษำหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่าวัสดุ 930,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเช่ำ
ทรัพย์สิน ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน
ต่ำงๆ ค่ำบริกำรรับใช้ค่ำเบีย้ประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำม
ค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำรับหนังสือพิมพ ์ รำยวันและ
วำรสำรรำยสัปดำห์หรือรำยเดือน  หรือเอกสำรทีจ่ ำเป็นเพือ่ใช้ใน
กำรปฏิบัติรำชกำร ติดต้ัง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต 
อุปกรณ์อินเตอร์เน็ต หรือเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ หรือ
อุปกรณ์อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 80,000 บำท

ค่าใชส้อย 530,000 บาท
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 450,000 บำท

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,710,000 บาท
งบด าเนินงาน 1,460,000 บาท

หนา้ที ่69



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรส่งเสริมกำรจัดต้ังชมรมชีวิตคนพิกำร 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมส ำหรับผู้พิกำร
หรือทุพพลภำพเช่นกำรจัดต้ังชมรมผู้พิกำร หรือทุพพลภำพหรือ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 
2561-2564 หน้ำ78  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

โครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริมอำชีพ 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดอบรมส่งเสริมให้ควำมรู้ทำงวิชำกำร  กำรฝึกอบรม
ส่งเสริมอำชีพ หรือค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้อง อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ี
พ.ศ. 2561-2564 หน้ำ76  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพบทบำทสตรีและครอบครัว 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมส ำหรับกลุ่มสตรี  
ครอบครัวหรือค่ำใช้จ่ำยอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ี
พ.ศ. 2561-2564 หน้ำ77  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 100,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำฝึกอบรม  ประชำสัมพันธ ์ รณรงค์ หรือจัด
นิทรรศกำร กำรเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับประชำธิปไตยและกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน หรือจัดท ำโครงกำรประชำคมหมู่บ้ำน/
ต ำบล  แผนชุมชนโครงกำร  อบต.สัญจร  หรือจัดหน่วยเคล่ือนที่
ให้บริกำรประชำชน  ฯลฯ    อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 
2561-2564 หน้ำ77 ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำทำงสังคม 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม อบรม ศึกษำ      
ดูงำน หรือจัดให้มีส่ือในกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับโรค
เอดส์  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด กำรละเมิดสิทธิเด็ก 
สตรี ปัญหำสังคม  หรือค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  อยู่ใน
แผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้ำ73 ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้   
  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บข้อมูลควำมจ ำเป็นพืน้ฐำนต ำบลหนองน้ ำแดง 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐำนต ำบลหนองแดง  
ค่ำวัสดุ  ค่ำจ้ำง  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนำส่ี
ป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้ำ81 ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่าใชส้อย 620,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 620,000 บาท

งบด าเนินงาน 620,000 บาท

หนา้ที ่70



จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรส่งเสริมศักยภำพ ของ อบต. 250,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม สัมมนำ ทัศนศึกษำดูงำน ของ
สมำชิกสภำท้องถิ่น คณะผู้บริหำรท้องถิ่น พนักงำนส่วนต ำบล 
พนักงำนจ้ำง ลูกจ้ำง ผู้น ำชุมชนและประชำชน หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ  อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้ำ78 
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุและดูแลด้ำนสวัสดิกำรสุขภำพ 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมส ำหรับผู้สูงอำยุ
เช่นกำรจัดต้ังชมรมผู้สูงอำยุหรือค่ำใช้จ่ำยอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  อยู่
ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้ำ69  ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้     

หนา้ที ่71



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรอนุรักษ์สืบสำนภูมิปัญญำท้องถิ่น 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ กำร
อบรม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องฯลฯ  อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ี
พ.ศ. 2561-2564 หน้ำ65   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

โครงกำรสืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์  วันผู้สูงอำยุและวันครอบครัว 80,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำกิจกรรม เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ถ้วยรำงวัล กำรประกวด 
กำรละเล่น กำรแสดงต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  อยู่
ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้ำ63   ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้     

โครงกำรสำนสำยใยสำมัคคี  สืบสำนประเพณีลอยกระทง 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำกิจกรรม เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ถ้วยรำงวัล กำรประกวด 
กำรละเล่น กำรแสดงต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  อยู่
ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้ำ64   ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้     

โครงกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยวันเข้ำพรรษำ 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำร  ค่ำกิจกรรม เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ถ้วย
รำงวัล กำรประกวด กำรละเล่น กำรแสดงต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 
ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้ำ
63   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

โครงกำรค่ำยอบรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ส ำหรับเด็กและเยำวชน 200,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ กำร
อบรม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องฯลฯ  อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ี
พ.ศ. 2561-2564 หน้ำ78  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่าใชส้อย 390,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 390,000 บาท

งบด าเนินงาน 390,000 บาท

หนา้ที ่72



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวนโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดงำนน้อยหน่ำและของดีเมืองปำกช่อง 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนโครงกำรจัดงำนน้อยหน่ำและของดีปำก
ช่อง  ค่ำส่งเสริมสนับสนุนในด้ำนเศรษฐกิจฐำนรำก  กำรค้ำ  กำร
ลงทุน  กำรท่องเทีย่ว กำรอนุรักษ์ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  เช่น  
ค่ำจัดขบวนรถ  ค่ำจัดนิทรรศกำร  กำรแข่งขัน  กำรประกวด  
ฯลฯ  และค่ำใช้จ่ำยอื่นทีเ่กี่ยวข้อง  อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 
2561-2564 หน้ำ67 ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่าใชส้อย 50,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ว 50,000 บาท
งบด าเนินงาน 50,000 บาท

โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด 100,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด และส่งเสริม
กำรเล่นกีฬำ ออกก ำลังกำยส ำหรับประชำชนในต ำบล ฯล  อยู่ใน
แผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้ำ66 ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้   
  

ค่าใชส้อย 100,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งานกีฬาและนันทนาการ 100,000 บาท
งบด าเนินงาน 100,000 บาท

หนา้ที ่73



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำส่งเสริมสนับสนุนกำรเกษตรตำมหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง พระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพล     
อดุลยเดช  ค่ำจัดโครงกำร/ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 หน้ำ74  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำกำรเกษตร 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำร/ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน วัสดุ อุปกรณ์ 
หรือค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 หน้ำ75  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ  และพระรำชเสำวนีย์ 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที ่9      
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ  บดินทรเพยวรำงกูร     
รัชกำลที1่0 และโครงกำรตำมพระรำชเสำวนีย์ของสมเด็จ
พระบรมรำชินีนำถ  ค่ำส่งเสริมสนับสนุนในด้ำนเศรษฐกิจฐำนรำก  
กำรค้ำ  กำรลงทุน  กำรท่องเทีย่ว กำรอนุรักษ์ธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม  ฯลฯ  อยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.2561-2564 หน้ำ
74  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่าใชส้อย 130,000 บาท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 130,000 บาท

งบด าเนินงาน 130,000 บาท

หนา้ที ่74



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือ่ให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่าครุภัณฑ์ 50,000 บาท
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของกิจกำรประปำ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     
งบลงทุน 50,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 2,000,000 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 2,000,000 บำท

วัสดุอื่น 300,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ของกิจกำรประปำ ฯลฯ  ต้ัง
จ่ำยจำกเงินรำยได้     

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนของกิจกำรประปำ ฯลฯ  ต้ังจ่ำย
จำกเงินรำยได้     

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่ำบ ำรุงรักษำหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นเพือ่ให้ใช้งำนได้ตำมปกติ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้
     ค่าวัสดุ 320,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเช่ำ
ทรัพย์สิน ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน
ต่ำงๆ ค่ำบริกำรรับใช้ค่ำเบีย้ประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำม
ค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำรับหนังสือพิมพ ์ รำยวันและ
วำรสำรรำยสัปดำห์หรือรำยเดือน  หรือเอกสำรทีจ่ ำเป็นเพือ่ใช้ใน
กำรปฏิบัติรำชกำร ติดต้ัง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต 
อุปกรณ์อินเตอร์เน็ต หรือเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ หรือ
อุปกรณ์อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง และค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเกี่ยวกับงำนกิจกำร
ประปำ  ฯลฯ   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท

ค่าใชส้อย 300,000 บาท
รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 250,000 บำท

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา 2,670,000 บาท

งบด าเนินงาน 2,620,000 บาท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน            
15 รำย ๆ ละ 500 /เดือน ปรำกฎในแผนสำมป ีพ.ศ.
2561-2564 หน้ำที7่2  ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป     

เบีย้ยังชีพคนพิกำร 2,208,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินสนับสนุนสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรหรือ
ทุพพลภำพทีข่ึ้นทะเบียนกับ อบต.หนองน้ ำแดง จ ำนวน  230 รำย 
ๆ ละ 800 บำท/เดือน  ปรำกฎอยู่ในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 หน้ำที7่2  ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป       

ส ำรองจ่ำย 449,698 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัย  และ
สำธำรณะภัยต่ำง ๆ  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 8,496,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินตำมโครงกำรประกันรำยได้ให้กับผู้สูงอำยุทีข่ึ้น
ทะเบียนกับอบต.หนองน้ ำแดง ประจ ำปีงบประมำณ 2561      
เดือนละ 600 บำท จ ำนวน665 รำย เดือนละ 700 บำท จ ำนวน 
306 รำย เดือนละ 800 บำท จ ำนวน 101รำย และเดือนละ 
1,000 บำท จ ำนวน 14 รำย ปรำกฎในแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 หน้ำที7่2  ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป     

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 400,000 บำท
เพือ่จ่ำยเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง ต้ังจ่ำยจำก
เงินรำยได้     

งบกลาง 12,613,698 บาท
งบกลาง 12,613,698 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 12,613,698 บาท

หนา้ที ่76



จ ำนวน

จ ำนวนเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 510,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น  โดยค ำนวณในอัตรำร้อยละ 1 ของประมำณกำรรำยรับ โดย
ไม่รวมรำยรับจำกเงินอุดหนุน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้     

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 430,000 บำท
"(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดจรำจร/ค่ำปรับตำมกฎหมำยจรำจรทำงบก  
จ ำนวน  80,000  บำท
 เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำปรับตำมกฎหมำยจรำจรทำงบก  ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้
(2) ทุนกำรศึกษำ    จ ำนวน  50,000  บำท
เพือ่จ่ำยเป็นทุนกำรศึกษำระดับปริญญำตรีและปริญญำโท ผู้บริหำร
ท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง พนักงำน
จ้ำง  อยู่ในแผนพัฒนำสำมป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้ำ  ต้ังจ่ำยจำก
เงินรำยได้
 (3) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ  จ ำนวน  300,000  
บำท
 เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ  อยู่ใน
แผนพัฒนำสำมป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้ำ71 ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้"     
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