
 

  
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผแ่ก้ว 
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

…………………………………………….………………  
    

ตามท่ี  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว  ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมัยสามญั  สมัยที่  ๓  
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑  และสมัยสามญั  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑  
และตามหนังสอืสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอ ที่ ชบ ๐๐๒๓.๑๑/๓๐๖๓  ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑  
แจ้งว่านายอําเภอบ้านบึงพิจารณาแล้ว  อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้วแล้ว  น้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๗  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน 
ตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว  โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่   
๑   เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ   วันที่  ๒๔   เดือนกันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 
(นายทนงศักด์ิ  ผลเจรญิสมบูรณ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว 
 
 
 

 
 
 
 
 



พื้นที่ 71.33 ตารางกิโลเมตร

ประชากรท ัง้หมด 7,332 คน
ชาย 3,727 คน
หญงิ 3,605 คน

ขอมูล ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2561

องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว

เขต/อําเภอ บานบึง    จงัหวดัชลบุรี

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

444   ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล หนองไผแกว
  เขต/อําเภอ บานบึง  จงัหวดัชลบุรี  20220



อาํเภอบานบงึ จงัหวดัชลบุรี

สวนที ่1

คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ย

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว



จาํนวน 7,059,207.09

จาํนวน 903,880.30

จาํนวน 332,546.13

จาํนวน 0.00

จาํนวน 2,624.00

จาํนวน 0.00

จาํนวน 27,582,933.37

จาํนวน 16,617,778.00

จาํนวน 7,391,783.00

จาํนวน 9,459,255.90

จาํนวน 7,490,408.64

จาํนวน 1,318,220

จาํนวน 0.00

จาํนวน 3,693,000.00

(5) รายจายทีจ่ายจากเงินสะสม จาํนวน 0.00 บาท

(6) รายจายทีจ่ายจากเงินทุนสาํรองเงินสะสม จาํนวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน บาท

(4) รายจายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ฐับาลใหโดยระบุวตัถุประสงค จาํนวน 0.00 บาท

งบลงทุน บาท

งบรายจายอืน่ บาท

งบบุคลากร บาท

งบดําเนินงาน บาท

(3) รายจายจรงิ จาํนวน 29,352,667.54 บาท ประกอบดวย

งบกลาง บาท

หมวดเงินอุดหนุนท ั่วไป บาท

(2) เงินอุดหนุนทีร่ฐับาลใหโดยระบุวตัถุประสงค จาํนวน 0.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน บาท

หมวดภาษีจดัสรร บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต บาท

หมวดรายไดจากทรพัยสนิ บาท

(1) รายรบัจรงิ จาํนวน 52,498,968.89 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร บาท

1.1.5 รายการทีไ่ดกนัเงินไวโดยยงัไมไดกอหน้ีผูกพนั จาํนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จาํนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

1.1.2 เงินสะสม จาํนวน 51,190,885.64 บาท

1.1.3 เงินทุนสาํรองเงินสะสม จาํนวน 27,026,900.69 บาท

1.1.4 รายการทีไ่ดกนัเงินไวแบบกอหน้ีผูกพนัและยงัไมไดเบิกจาย จาํนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

(7) รายจายทีจ่ายจากเงินกู จาํนวน 0.00 บาท

คาํแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว

              บดัน้ีถงึเวลาทีค่ณะผูบรหิารขององคการบรหิารสวนตําบลหนองไผแกว จะไดเสนอรางขอบญัญตัิ งบประมาณรายจายประจาํปีตอ
สภาองคการบรหิารสวนตําบลหนองไผแกวอีกคร ัง้หน่ึง ฉะนัน้ ในโอกาสน้ี คณะผูบรหิารองคการบรหิารสวนตําบลหนองไผแกวจงึขอช้ีแจง
ใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ดงัตอไปน้ี

1. สถานะการคลงั
1.1 งบประมาณรายจายท ั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องคกรปกครองสวนทองถิน่มีสถานะการเงิน ดงัน้ี

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จาํนวน 102,148,222.29 บาท



2.1  รายรบั

รายรบัจรงิ ปี  2560

6,632,457.00

1,432,118.60

287,866.89

57,850.00

8,410,292.49

33,109,491.30

33,109,491.30

16,656,381.00

16,656,381.00

58,176,164.79

2.2  รายจายตามงบรายจาย

รายจายจรงิปี 2560

8,516,414.50

11,099,853.48

10,847,997.79

6,983,950.00

30,000.00

4,131,191.02

41,609,406.79

41,609,406.79

10,223,160.00

15,680,240.00

18,058,900.00

5,788,700.00

0.00

4,402,600.00

53,500,000.00

53,500,000.00

0.00

3,749,000.00

53,500,000.00

53,500,000.00

9,693,950.00

14,145,730.00

17,112,220.00

8,145,500.00

จายจากงบประมาณ

รวมจายจากงบประมาณ

รวม

งบกลาง

งบบุคลากร

งบดาํเนินงาน

งบลงทนุ

งบรายจายอืน่

งบเงนิอดุหนุน

รวม 53,500,000.00 53,500,000.00

ประมาณการ ปี 2562

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 18,900,000.00 19,500,000.00

รวมรายไดทีร่ฐับาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ 18,900,000.00 19,500,000.00

รายจาย ประมาณการ ปี 2561

รวมรายไดทีร่ฐับาลเก็บแลวจดัสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ 27,250,500.00 26,651,000.00

รายไดทีร่ฐับาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่

รายไดทีร่ฐับาลเก็บแลวจดัสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิน่

หมวดภาษีจดัสรร 27,250,500.00 26,651,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 20,500.00 6,000.00

รวมรายไดจดัเก็บ 7,349,500.00 7,349,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต 868,500.00 822,500.00

หมวดรายไดจากทรพัยสนิ 250,000.00 250,000.00

รายไดจดัเก็บ

หมวดภาษีอากร 6,210,500.00 6,270,500.00

ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

คาํแถลงงบประมาณ
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว
อาํเภอบานบงึ  จงัหวดัชลบุรี



อาํเภอบานบงึ จงัหวดัชลบุรี

เรือ่ง

ของ

สวนที ่2

งบประมาณรายจาย

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว

ขอบญัญตัิ

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ยอดรวม

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 15,124,170

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 575,000

แผนงานการศกึษา 10,039,190

แผนงานสาธารณสขุ 4,955,900

แผนงานเคหะและชุมชน 2,800,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 780,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 852,000

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 8,150,580

แผนงานงบกลาง 10,223,160

53,500,000

ดานบรกิารชุมชนและสงัคม

ดานการดาํเนินงานอืน่

งบประมาณรายจายท ัง้สิน้

บนัทกึหลกัการและเหตผุล

ประกอบรางขอบญัญตั ิงบประมาณรายจาย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว
อาํเภอบานบงึ จงัหวดัชลบุรี

ดาน

ดานบรหิารท ั่วไป

ดานการเศรษฐกจิ



7,200,240 9,507,840

1,783,800 1,783,800

5,416,440 7,724,040

4,506,530 5,481,530

754,530 1,045,530

2,002,000 2,372,000

1,090,000 1,370,000

660,000 694,000

65,500 122,800

65,500 122,800

12,000 12,000

12,000 12,000

รวม 11,784,270 15,124,170

575,000

345,000

230,000

รวม 575,000

1,936,740 2,810,620

1,936,740 2,810,620

1,508,400 3,913,370

183,400 203,400

1,055,000 1,812,320

230,000 1,857,650

40,000 40,000

33,200 33,200

33,200 33,200

0 3,282,000

0 3,282,000

รวม 3,478,340 10,039,190

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว

อาํเภอบานบงึ  จงัหวดัชลบุรี

6,560,850

งบเงนิอุดหนุน 3,282,000

    เงนิอดุหนุน 3,282,000

    คาสาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 0

    คาครุภณัฑ 0

    คาตอบแทน 20,000

    คาใชสอย 757,320

    คาวสัดุ 1,627,650

งบบุคลากร 873,880

    เงนิเดอืน (ฝ ายประจาํ) 873,880

งบดาํเนินงาน 2,404,970

แผนงานการศกึษา

งาน
งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา

งานระดบักอนวยัเรียน
และประถมศกึษา

รวมงบ

575,000

งบดาํเนินงาน 575,000

    คาใชสอย 345,000

    คาวสัดุ 230,000

3,339,900

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งาน งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการรกัษา
ความสงบภายใน

รวมงบ

งบเงนิอุดหนุน 0

    เงนิอดุหนุน 0

    คาครุภณัฑ 57,300

    คาวสัดุ 280,000

    คาสาธารณูปโภค 34,000

งบลงทุน 57,300

งบดาํเนินงาน 975,000

    คาตอบแทน 291,000

    คาใชสอย 370,000

รวมงบ

งบบุคลากร 2,307,600

    เงนิเดอืน (ฝ ายการเมือง) 0

    เงนิเดอืน (ฝ ายประจาํ) 2,307,600

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งาน

งานบรหิารท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั



1,997,100 1,997,100

1,997,100 1,997,100

2,045,000 2,885,000

100,000 100,000

890,000 1,630,000

1,055,000 1,155,000

38,800 38,800

38,800 38,800

35,000 35,000

35,000 35,000

รวม 4,115,900 4,955,900

2,800,000

2,800,000

รวม 2,800,000

680,000

680,000

100,000

100,000

รวม 780,000

250,000 552,000

200,000 502,000

50,000 50,000

0 300,000

0 300,000

รวม 250,000 852,000

งบเงนิอุดหนุน 300,000

    เงนิอดุหนุน 300,000

602,000

    คาวสัดุ 0

รวมงบ

งบดาํเนินงาน 302,000

งบดาํเนินงาน 680,000

2,800,000

    คาใชสอย 302,000

780,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งาน

งานกีฬาและนนัทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรม

ทองถิน่

    คาใชสอย 680,000

งบเงนิอุดหนุน 100,000

    เงนิอดุหนุน 100,000

    คาใชสอย 2,800,000

งบดาํเนินงาน 2,800,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งาน งานสงเสรมิและ
สนบัสนุนความ
เขมแข็งชุมชน

รวมงบ

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน
งานกาํจดัขยะมูลฝอย

และสิง่ปฏกิูล
รวมงบ

งบเงนิอุดหนุน 0

    เงนิอดุหนุน 0

840,000

    คาวสัดุ 100,000

งบลงทุน 0

    คาครุภณัฑ 0

งบดาํเนินงาน 840,000

    คาตอบแทน 0

    คาใชสอย 740,000

รวมงบ

งบบุคลากร 0

    เงนิเดอืน (ฝ ายประจาํ) 0

แผนงานสาธารณสุข

งาน
งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัสาธารณสุข

งานบรกิารสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน่



1,364,680 1,364,680

1,364,680 1,364,680

1,172,000 1,172,000

242,000 242,000

200,000 200,000

730,000 730,000

0 5,593,900

0 5,593,900

20,000 20,000

20,000 20,000

รวม 2,556,680 8,150,580

10,223,160

10,223,160

รวม 10,223,160

    งบกลาง 10,223,160

10,223,160

แผนงานงบกลาง

งาน

งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 10,223,160

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัอุตสาหกรรม

และการโยธา

งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน

รวมงบ

งบบุคลากร 0

    เงนิเดอืน (ฝ ายประจาํ) 0

    คาทีด่นิและสิง่กอสราง 5,593,900

งบเงนิอุดหนุน 0

    เงนิอดุหนุน 0

5,593,900

งบดาํเนินงาน 0

    คาตอบแทน 0

    คาใชสอย 0

    คาวสัดุ 0

งบลงทุน 5,593,900



ยอดรวม

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 15,124,170

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 575,000

แผนงานการศกึษา 10,039,190

แผนงานสาธารณสขุ 4,955,900

แผนงานเคหะและชุมชน 2,800,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 780,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 852,000

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 8,150,580

แผนงานงบกลาง 10,223,160

53,500,000

งบ ยอดรวม

รวมรายจาย 0

              ประกาศ ณ วนัที ่  24    เดอืน กนัยายน    พ.ศ. 2561

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

             (นายทนงศกัดิ ์ผลเจรญิสมบูรณ)

ตาํแหนง นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว

                            อนุมตัิ

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

                (นายพเินตร เลศิเขมทตั)

   ตาํแหนง     นายอาํเภอบานบงึ

ขอบญัญตัิ
งบประมาณรายจาย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว
อาํเภอบานบงึ จงัหวดัชลบุรี

โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศยัอาํนาจตามความในพระราชบญัญตัิ

ขอ 7. ใหนายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกวมีหนาทีร่กัษาการใหเป็นไปตามบญัญตัน้ีิ

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิน้ 0 บาท ดงัน้ี

ขอ 6. ใหนายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกวปฏบิตักิารเบกิจายเงนิงบประมาณทีไ่ดรบัอนุมตัใิหเป็นไปตาม
ระเบียบการเบกิจายเงนิขององคการบรหิารสวนตาํบล

สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ. 2537 และทีแ่กไขเพิม่แตมิถงึ(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จงึตราขอบญัญตัขิึน้ไว
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว และโดยอนุมตัขิองนายอาํเภอบานบงึ จงัหวดัชลบุรี

ขอ 1. ขอบญัญตั ิน้ีเรียกวา ขอบญัญตังิบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอ 2. ขอบญัญตั ิน้ีใหใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2561 เป็นตนไป

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิน้ 53,500,000 บาท

ขอ 4. งบประมาณรายจายท ั่วไป จายจากรายไดจดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป เป็น
จาํนวนรวมท ัง้สิน้ 53,500,000 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดดงัน้ี

แผนงาน

งบประมาณรายจายท ัง้สิน้

ดานการดาํเนินงานอืน่

ดานบรกิารชุมชนและสงัคม

ดานบรหิารท ั่วไป

ดานการเศรษฐกจิ



องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว

อาํเภอบานบงึ จงัหวดัชลบุรี

สวนที ่3

รายละเอียดประกอบขอบญัญตังิบประมาณ

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ



ปี 2559 ปี 2560

5,861,511.50 6,318,661.99 0.00

167,634.60 124,430.01 9.09

128,439.00 189,365.00 50.00

0.00 0.00 0.00

6,157,585.10 6,632,457.00

0.00 0.00 0.00

1,183.40 1,144.60 0.00

0.00 0.00 0.00

69,688.00 379,621.00 -33.33

617,920.00 642,540.00 0.00

22,700.00 29,800.00 50.00

0.00 0.00 0.00

690.00 470.00 0.00

18,685.00 23,195.00 0.00

0.00 0.00 0.00

101,420.00 117,128.00 0.00

4,640.00 11,260.00 0.00

179,200.00 225,500.00 0.00

0.00 0.00 -50.00

1,080.00 1,460.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,017,206.40 1,432,118.60

294,182.48 287,866.89 0.00

294,182.48 287,866.89

12,500.00 44,000.00 -75.00

1,670.00 13,850.00 100.00

14,170.00 57,850.00

317,303.17 1,623,494.68 185.71

8,053,713.23 8,581,483.92 0.00

9,486,779.42 10,135,524.10 6.25

1,559,630.01 1,391,342.24 0.00

1,501,007.96 1,520,513.21 -100.00

3,228,680.53 3,664,257.96 53.57

482,899.69 525,246.26 -12.50     คาภาคหลวงแร 430,238.95 400,000.00 % 350,000.00

     ภาษีสรุา 1,533,826.03 1,200,000.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามติ 2,642,029.13 2,800,000.00 % 4,300,000.00

     ภาษีมูลคาเพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ 9,168,498.50 8,000,000.00 % 8,500,000.00

     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 1,476,594.55 1,200,000.00 % 1,200,000.00

     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลือ่น 395,964.53 350,000.00 % 1,000,000.00

     ภาษีมูลคาเพิม่ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ 7,766,707.62 8,250,000.00 % 8,250,000.00

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 47,760.00 20,500.00 6,000.00

หมวดภาษีจดัสรร

     คาขายแบบแปลน 46,000.00 20,000.00 % 5,000.00

     รายไดเบ็ดเตล็ดอืน่ๆ 1,760.00 500.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรพัยสนิ 264,198.04 250,000.00 250,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

หมวดรายไดจากทรพัยสนิ

     ดอกเบี้ย 264,198.04 250,000.00 % 250,000.00

     คาใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใช
เครือ่งขยายเสยีง

0.00 1,000.00 % 1,000.00

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต 799,589.60 868,500.00 822,500.00

     คาใบอนุญาตใหต ัง้ตลาดเอกชน 0.00 2,000.00 % 1,000.00

     คาใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 1,560.00 1,000.00 % 1,000.00

     คาปรบัอืน่ ๆ 3,200.00 500.00 % 500.00

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสาํหรบั
กจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอสขุภาพ

136,000.00 200,000.00 % 200,000.00

     คาปรบัผูกระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก 0.00 500.00 % 500.00

     คาปรบัการผดิสญัญา 0.00 500.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนพาณิชย 640.00 500.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมอืน่ ๆ 500.00 500.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมในการออกหนงัสอืรบัรอง
การแจงสถานทีจ่าํหนายอาหารหรือสะสม

15,500.00 10,000.00 % 15,000.00

     คาธรรมเนียมเกีย่วกบัการต ัง้สสุาน
และฌาปนสถาน

0.00 500.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 90,465.00 150,000.00 % 100,000.00

     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 550,580.00 500,000.00 % 500,000.00

     คาธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสุรา 1,144.60 500.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนั 0.00 500.00 % 500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต

     คาธรรมเนียมโรงฆาสตัว 0.00 500.00 % 500.00

     อากรการฆาสตัว 0.00 500.00 % 500.00

รวมหมวดภาษีอากร 4,527,484.60 6,210,500.00 6,270,500.00

     ภาษีบาํรุงทองที่ 123,305.35 110,000.00 % 120,000.00

     ภาษีป าย 125,438.00 100,000.00 % 150,000.00

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 4,278,741.25 6,000,000.00 % 6,000,000.00

รายรบัจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561
ยอดตาง 

(%)
ปี 2562

รายงานประมาณการรายรบั
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว
อาํเภอ บานบงึ  จงัหวดัชลบรุี



ปี 2559 ปี 2560ปี 2558 ปี 2561
ยอดตาง 

(%)
ปี 2562

51,328.74 47,415.93 0.00

3,734,750.00 5,616,173.00 -40.00

3,600.00 4,040.00 100.00

28,419,692.75 33,109,491.30

8,453,776.00 16,656,381.00 3.17

8,453,776.00 16,656,381.00

44,356,612.73 58,176,164.79รวมทุกหมวด 42,075,763.80 53,500,000.00 53,500,000.00

     เงนิอดุหนุนท ั่วไป สาํหรบัดาํเนินการตาม
อาํนาจหนาทีแ่ละภารกจิถายโอนเลือกทาํ

9,433,439.00 18,900,000.00 % 19,500,000.00

รวมหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 9,433,439.00 18,900,000.00 19,500,000.00

รวมหมวดภาษีจดัสรร 27,003,292.56 27,250,500.00 26,651,000.00

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ

3,511,152.00 5,000,000.00 % 3,000,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 1,530.00 500.00 % 1,000.00

     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 76,751.25 50,000.00 % 50,000.00



รวม บาท
ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ จาํนวน บาท

ภาษีบาํรุงทองที่ จาํนวน บาท

ภาษีป าย จาํนวน บาท

อากรการฆาสตัว จาํนวน บาท

รวม บาท
คาธรรมเนียมโรงฆาสตัว จาํนวน บาท

คาธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสุรา จาํนวน บาท

คาธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนั จาํนวน บาท

คาธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จาํนวน บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จาํนวน บาท

จาํนวน บาท

คาธรรมเนียมเกีย่วกบัการต ัง้สุสานและฌาปนสถาน จาํนวน บาท

คาธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนพาณิชย จาํนวน บาท

คาธรรมเนียมอืน่ ๆ จาํนวน บาท

คาปรบัผูกระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก จาํนวน บาท

คาธรรมเนียมทรพัยากรธรณี  คาธรรมเนียมป าไม  คาธรรมเนียมถมดนิ  ประมาณการ
ไวเทากบัปีทีผ่านมา

500
ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา  เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาปรบัฯ ไดใกลเคยีงทีต่ ัง้
รบัไว

500
ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาธรรมเนียมฯ ได
ใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

500

ประมาณการไวมากกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาธรรมเนียมฯ ได
มากกวาทีต่ ัง้รบัไว

500
ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาธรรมเนียมฯ ได
ใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

500,000
ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนขยะ
มูลฝอยไดเทากบัทีต่ ัง้รบัไว

15,000คาธรรมเนียมในการออกหนงัสือรบัรองการแจงสถานทีจ่าํหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาธรรมเนียมเกีย่วกบั
ใบอนุญาตการพนนัไดใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

100,000
ประมาณการไวนอยกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาธรรมเนียมเกีย่วกบั
การควบคมุอาคารไดนอยกวาทีต่ ัง้รบัไว

500
ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต
การขายสุราไดใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

500

หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต 822,500
500

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาธรรมเนียมโรงฆาสตัว
ไดใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

ประมาณการไวมากกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บภาษีป ายไดมากกวาทีต่ ัง้
รบัไว

500
ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บอากรการฆาสตัวได
ใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

120,000
ประมาณการไวมากกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บภาษีภาษีบาํรุงทองทีไ่ด
มากกวาทีต่ ัง้รบัไว

150,000

หมวดภาษีอากร 6,270,500
6,000,000

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา  เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บภาษีโรงเรือนและทีด่นิได
ใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจายท ั่วไป

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้ 53,500,000   บาท  แยกเป็น

รายไดจดัเก็บเอง

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว

อาํเภอบานบงึ  จงัหวดัชลบรุี



คาปรบัการผดิสญัญา จาํนวน บาท

คาปรบัอืน่ ๆ จาํนวน บาท

คาใบอนุญาตประกอบการคาสาํหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอสุขภาพ จาํนวน บาท

คาใบอนุญาตใหต ัง้ตลาดเอกชน จาํนวน บาท

คาใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จาํนวน บาท

คาใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใชเครือ่งขยายเสียง จาํนวน บาท

รวม บาท
ดอกเบ้ีย จาํนวน บาท

รวม บาท
คาขายแบบแปลน จาํนวน บาท

รายไดเบ็ดเตล็ดอืน่ๆ จาํนวน บาท

รวม บาท
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลือ่น จาํนวน บาท

ภาษีมูลคาเพิม่ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ จาํนวน บาท

ภาษีมูลคาเพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ จาํนวน บาท

ภาษีธุรกจิเฉพาะ จาํนวน บาท

ภาษีสรรพสามติ จาํนวน บาท

คาภาคหลวงแร จาํนวน บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จาํนวน บาท50,000
ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัคาภาคหลวงปิโตรเลียม
ใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

ประมาณการไวมากกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัภาษีสุรา ภาษี
สรรพสามติ มากกวาทีต่ ัง้รบัไว

350,000
ประมาณการไวนอยกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัคาภาคหลวงแร นอยกวา
ทีต่ ัง้รบัไว

1,200,000
ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัภาษีธุรกจิเฉพาะใกลเคยีง
ทีต่ ัง้รบัไว

4,300,000

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา  เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัภาษีมูลคาเพิม่ พรบ.
กาํหนดแผนฯ ไดใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

8,500,000
ประมาณการไวมากกวาปีทีผ่านมา  เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัภาษีมูลคาเพิม่ พรบ.
จดัสรรรายไดฯ มากกวาทีต่ ัง้รบัไว

1,000,000
ประมาณการไวมากกวาปีทีผ่านมา  เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บภาษีและคาธรรมเนียม
รถยนตไดมากกวาทีต่ ัง้รบัไว

8,250,000

1,000
ประมาณการไวมากกวาปีทีผ่านมา  เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บรายไดเบ็ดเตล็ดอืน่ๆ 
ไดมากกวาทีต่ ัง้รบัไว

รายไดทีร่ฐับาลเก็บแลวจดัสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิน่

หมวดภาษีจดัสรร 26,651,000

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 6,000
5,000

ประมาณการไวนอยกวาปีทีผ่านมา  เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาขายแบบแปลนได
นอยกวาทีต่ ัง้รบัไว

หมวดรายไดจากทรพัยสนิ 250,000
250,000

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัคาดอกเบ้ียเงนิฝากธนาคาร
ใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาใบอนุญาตฯ ได
ใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

1,000
ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาใบอนุญาตฯ ได
ใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

1,000
ประมาณการไวนอยกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาใบอนุญาตใหต ัง้ตลาด
เอกชนไดนอยกวาทีต่ ัง้รบัไว

1,000

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาปรบัไดใกลเคยีงทีต่ ัง้รบั
ไว

200,000
ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาใบอนุญาตฯ ได
ใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

500
ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาปรบัฯ ไดใกลเคยีงทีต่ ัง้
รบัไว

500



คาธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ จาํนวน บาท

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จาํนวน บาท

รวม บาท
เงนิอุดหนุนท ั่วไป สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหนาทีแ่ละภารกจิถายโอนเลือกทาํ จาํนวน บาท

รายไดทีร่ฐับาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 19,500,000
19,500,000

ประมาณการไวมากกวาปีทีผ่านมา  เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัเงนิอุดหนุนท ั่วไป 
สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหนาทีแ่ละภารกจิถายโอนเลือกทาํมากกวาทีต่ ัง้รบัไว  
ตามรายการดงัน้ี
(1) เงนิอุดหนุนสาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหนาทีแ่ละภารกจิถายโอน
(2) เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนคาจดัการเรียนการสอนของศนูยพฒันาเด็กเล็ก(คา
จดัการเรียนการสอน/รายหวั)
(3) เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนคาใชจายในการจดัการศกึษาสาํหรบัศนูยพฒันาเด็ก
เล็ก (คาหนงัสือเรียน  อุปกรณการเรียน  คาเครือ่งแบบนกัเรียน และคากจิกรรมพฒันา
ผูเรียน)
(4) เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนอาหารเสรมิ(นม)เด็กปฐมวยั
(5) เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็กปฐมวยั
(6) เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนอาหารเสรมิ(นม)เด็กประถมศกึษา
(7) เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็กประถมศกึษา
(8) เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนศนูยพฒันาเด็กเล็ก
   - เงนิเดอืน  คาตอบแทน เงนิเพิม่คาครองชีพช ั่วคราว และสวสัดกิารสาํหรบั
ขาราชการครูผูดแูลเด็ก พนกังานจางผูดแูลเด็ก
(9) เงนิอุดหนุนสาํหรบัโครงการเสรมิสรางสวสัดกิารทางสงัคมใหแกผูพกิารหรือ
ทุพพลภาพ(เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนสงเคราะหเบ้ียความพกิาร)
(10) เงนิอุดหนุนสาํหรบัโครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดกิารสงัคมแกผูดอยโอกาสทาง
สงัคม(เงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนการสงเคราะหเบ้ียยงัชีพผูป วยเอดส)
(11) เงนิอุดหนุนโครงการสรางหลกัประกนัดานรายไดแกผูสูงอายุ(เงนิอุดหนุนสาํหรบั
สนบัสนุนการสงเคราะหเบ้ียยงัชีพผูสูงอายุ)
(12) เงนิอุดหนุนสาํหรบัการดาํเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาํรดิาน
สาธารณสุข
(13) เงนิอุดหนุนสาํหรบัสาํรวจขอมูลจาํนวนสตัวและขึน้ทะเบียนสตัว ตามโครงการ
สตัวปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนขับาตามพระปณิธาน ศาสตรจารย ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ าจุฬาภรณวลยัลกัษณ อคัรราชกุมารี
(14) เงนิอุดหนุนสาํหรบัขบัเคลือ่นโครงการสตัวปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิ
สนุขับาตามพระปณิธาน ศาสตรจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ าจุฬาภรณวลยั
ลกัษณ อคัรราชกุมารี

ประมาณการไวนอยกวาปีทีผ่านมา  เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัคาธรรมเนียมจด
ทะเบียนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นินอยกวาทีต่ ัง้รบัไว

1,000
ประมาณการไวมากกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัคาธรรมเนียมและคาใช
น้ําบาดาลมากกวาทีต่ ัง้รบัไว

3,000,000



ปี 2559 ปี 2560

532,080.00 532,080.00 0 %

45,600.00 45,600.00 0 %

45,600.00 45,600.00 0 %

90,720.00 90,720.00 0 %

979,080.00 979,080.00 0 %

1,693,080.00 1,693,080.00

1,845,754.00 1,838,105.48 0 %

97,696.00 84,315.00 0 %

163,800.00 168,000.00 0 %

2,072,308.00 1,996,010.00 0 %

259,026.00 239,484.00 0 %

4,438,584.00 4,325,914.48
6,131,664.00 6,018,994.48

314,260.00 294,150.00 14.8 %

17,460.00 15,800.00 0 %

76,800.00 47,800.00 0 %

11,100.00 11,100.00 0 %

419,620.00 368,850.00

205,426.35 307,211.81 28.57 %

6,875.00 10,950.00 0 %

1,391.00 1,391.00 0 %

17,654.00 53,518.00 0 %

42,115.00 33,680.00 0 %

0.00 0.00 49.25 %

83,800.00 42,000.00 0 %

1,800.00 2,500.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

18,384.60 0.00 0 %

19,185.00 0.00 0 %

0.00 10,491.00 100 %

0.00 137,032.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

โครงการพฒันาและปรบัปรุงสถานทีท่าํงานนาอยู 
 นาทาํงาน (5 ส)

0.00 5,000.00 0

โครงการเรียนรูศาสตรพระราชา กบัหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง

0.00 273,500.00 0

โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานของคณะผูบรหิาร
 สมาชกิสภาทองถิน่ บุคลากรทองถิน่และผูนําทองถิน่

423,821.00 0.00 300,000

โครงการโตไปไมโกง สรางเด็กไทยไมคอรปัช ั่น 0.00 0.00 30,000

โครงการเทดิทนูสถาบนัสาํคญัของชาติ 0.00 0.00 0

โครงการเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวัฯ

0.00 20,000.00 20,000

โครงการเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจาสริกิติิ ์
 พระบรมราชนีินาถ

0.00 20,000.00 20,000

โครงการจดังานพธิหีรือรฐัพธิี 0.00 50,000.00 0

คาใชจายในการอบรมและสมัมนา 116,600.00 200,000.00 200,000

คาใชจายอืน่ ๆ 3,100.00 7,000.00 7,000

คาใชจายในการประชาสมัพนัธกจิการของ อบต. 81,105.00 100,000.00 100,000

คาใชจายในการเลือกต ัง้ 0.00 335,000.00 500,000

คาใชจายในการจดัทาํเว็บไซดของ อบต. 1,391.00 5,000.00 5,000

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 25,668.00 200,000.00 200,000

รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร 59,125.90 50,000.00 50,000

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 127,302.86 350,000.00 450,000

รวมคาตอบแทน 377,334.00 674,530.00 754,530

คาใชสอย

คาเชาบาน 44,200.00 84,000.00 84,000

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 15,574.00 30,000.00 30,000

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่

317,560.00 540,530.00 620,530

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 20,000.00 20,000

งบดาํเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 4,283,812.00 5,416,440.00 5,416,440
รวมงบบุคลากร 6,033,470.00 7,200,240.00 7,200,240

เงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายก/รองนายก 45,600.00 45,600.00 45,600

คาตอบแทนพนกังานจาง 1,953,009.00 2,230,680.00 2,230,680

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 263,865.00 242,880.00 242,880

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 89,180.00 126,600.00 126,600

เงนิประจาํตาํแหนง 135,281.00 186,000.00 186,000

เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ)

เงนิเดอืนพนกังาน 1,842,477.00 2,630,280.00 2,630,280

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป

รายจายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดตาง 
(%) ปี 2562

รายงานประมาณการรายจาย

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว

อาํเภอบานบงึ    จงัหวดัชลบรุี

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ ายการเมือง)

เงนิคาตอบแทนสมาชกิสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่ 1,035,658.00 1,069,800.00 1,069,800

รวมเงนิเดือน (ฝ ายการเมือง) 1,749,658.00 1,783,800.00 1,783,800

เงนิคาตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 45,600.00 45,600.00 45,600

เงนิคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี
 นายกองคการบรหิารสวนตาํบล

90,720.00 90,720.00 90,720

เงนิเดอืนนายก/รองนายก 532,080.00 532,080.00 532,080



ปี 2559 ปี 2560

รายจายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดตาง 
(%) ปี 2562

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

47,072.90 64,452.35 0 %

443,703.85 663,226.16

91,041.50 125,339.55 0 %

1,870.00 0.00 0 %

63,224.00 60,000.00 0 %

4,670.00 32,911.72 0 %

3,033.00 65,145.00 0 %

297,862.00 280,210.50 0 %

34,384.00 0.00 0 %

5,660.00 21,124.00 -12.5 %

5,000.00 2,400.00 0 %

63,876.90 98,335.90 -9.09 %

61,150.00 54,830.00 0 %

631,771.40 740,296.67

468,227.07 616,914.18 0 %

18,884.43 8,946.27 0 %

9,744.00 6,474.00 0 %

22,049.14 28,419.20 0 %

518,904.64 660,753.65
2,013,999.89 2,433,126.48

0.00 0.00 -100 %

64,400.00 0.00 0 %

0.00 15,900.00 0 %

0.00 99,500.00 0 %

18,000.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

7,000.00 0.00 0 %

29,800.00 0.00 0 %

0.00 24,100.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

3,400.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

21,750.00 0.00 0 %

0.00 1,000.00 0 %

16,000.00 0.00 0 %

25,038.00 0.00 0 %

25,680.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

28,500.00 0.00 0 %

8,200.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 16,000.00 0 %เครือ่งคอมพวิเตอร 0.00 16,000.00 16,000

เครือ่งตดัหญาแบบลอจกัรยาน 0.00 0.00 12,000

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

ครุภณัฑงานบานงานครวั

เครือ่งตดัหญาแบบขอออน 21,999.99 0.00 0

เครือ่งมลัตมิีเดยีโปรเจคเตอร 0.00 0.00 0

จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ า 0.00 0.00 0

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพน่ิงระบบดจิติอล 14,200.00 0.00 0

โตะทาํงานเหล็กพรอมกระจก และเกาอี้สาํนกังาน
พนกัพงิกลาง

21,600.00 0.00 0

ตูเก็บเอกสารบานเลือ่นกระจก 17,600.00 8,000.00 0

เครือ่งขยายเสียงเคลือ่นที่ 0.00 0.00 0

ชุดลาํโพง 0.00 0.00 0

แทนยนืบรรยาย (Podium) 0.00 0.00 0

ครุภณัฑไฟฟ าและวทิยุ

โตะพบัอเนกประสงค 0.00 0.00 0

โตะวางคอมพวิเตอร 0.00 0.00 0

ชุดโตะผูบรหิาร 0.00 0.00 0

ซุมเฉลมิพระเกียรติ 0.00 150,000.00 0

ชุดโซฟารบัแขก 0.00 0.00 0

ชุดโตะประชุมขนาด 28 ทีน่ ั่ง 0.00 0.00 0

เครือ่งปรบัอากาศชนิดตดิผนงั ขนาด 18,000 บีทียู 0.00 63,000.00 0

เครือ่งถายเอกสารระบบดจิติอล 0.00 0.00 0

เครือ่งปรบัอากาศชนิดตดิผนงั ขนาด 12,000 บีทียู 0.00 34,000.00 0

เกาอี้ประชุม 0.00 0.00 0

เกาอี้ผูบรหิาร 0.00 0.00 0

ครุภณัฑสาํนกังาน

กรอบรูปพระบรมฉายาลกัษณ 0.00 25,000.00 0

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

รวมคาสาธารณูปโภค 474,579.58 660,000.00 660,000
รวมงบดาํเนินงาน 2,349,598.92 4,210,030.00 4,506,530

คาบรกิารไปรษณีย 21,334.00 30,000.00 30,000

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 18,186.07 50,000.00 50,000

คาไฟฟ า 414,425.62 550,000.00 550,000

คาบรกิารโทรศพัท 20,633.89 30,000.00 30,000

รวมคาวสัดุ 620,430.72 1,110,000.00 1,090,000

คาสาธารณูปโภค

วสัดคุอมพวิเตอร 67,240.00 110,000.00 100,000

วสัดอุืน่ 63,070.00 0.00 0

วสัดกุารเกษตร 13,028.00 80,000.00 70,000

วสัดโุฆษณาและเผยแพร 6,200.00 10,000.00 10,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ 240,834.00 400,000.00 400,000

วสัดวุทิยาศาสตรหรือการแพทย 17,227.00 70,000.00 70,000

วสัดกุอสราง 10,950.17 30,000.00 30,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง 26,461.00 100,000.00 100,000

วสัดไุฟฟ าและวทิยุ 13,480.00 30,000.00 30,000

วสัดงุานบานงานครวั 57,705.00 80,000.00 80,000

คาวสัดุ

วสัดสุาํนกังาน 104,235.55 200,000.00 200,000

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 39,140.86 100,000.00 100,000

รวมคาใชสอย 877,254.62 1,765,500.00 2,002,000

โครงการอบรมและเผยแพรความรูดานขอมูล
ขาวสารแกประชาชน

0.00 10,000.00 10,000

โครงการอบรมใหความรูเกีย่วกบัวนิยัในการปฏบิตัิ
ราชการและปราบปรามการทุจรติในหนวยงาน

0.00 30,000.00 0

โครงการสรางจติสาํนึกดานคณุธรรมและ
จรยิธรรมในการปฏบิตังิาน

0.00 10,000.00 10,000
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15,850.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

11,850.00 7,900.00 0 %

3,000.00 6,300.00 52.59 %

0.00 0.00 100 %

11,600.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

290,068.00 170,700.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00
290,068.00 170,700.00

30,000.00 30,000.00 0 %

30,000.00 30,000.00
30,000.00 30,000.00

25,000.00 225,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

25,000.00 225,000.00
25,000.00 225,000.00

8,490,731.89 8,877,820.96

1,182,336.00 1,216,159.00 5.98 %

1,591.83 0.00 0 %

42,000.00 42,000.00 0 %

606,690.00 578,190.00 19.82 %

85,650.00 92,670.00 0.09 %

1,918,267.83 1,929,019.00
1,918,267.83 1,929,019.00

138,920.00 144,990.00 31.9 %

0.00 0.00 0 %

0.00 9,000.00 7.69 %

7,970.00 8,400.00 0 %

146,890.00 162,390.00

5,593.96 3,467.87 81.82 %

32,180.00 17,985.00 0 %

5,330.00 5,330.00 0 %

49,400.00 53,200.00 0 %

7,200.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

32,700.00 15,485.61 0 %

132,403.96 95,468.48

91,704.05 85,897.55 0 %วสัดสุาํนกังาน 80,175.00 100,000.00 100,000

รวมคาใชสอย 75,790.28 294,000.00 370,000

คาวสัดุ

โครงการออกหนวยรบัชาํระภาษีและใหความรู
เกีย่วกบัภาษีนอกสถานที่

0.00 10,000.00 10,000

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 16,980.13 60,000.00 60,000

โครงการออกสาํรวจโรงเรือน ป าย และกจิการที่
เขาขายตองขอใบอนุญาต

0.00 20,000.00 20,000

คาใชจายในการอบรมและสมัมนา 31,200.00 60,000.00 60,000

โครงการจดัทาํแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัยสนิ 0.00 40,000.00 80,000

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 16,181.00 50,000.00 50,000

คาใชจายในการประชาสมัพนัธ 5,175.00 10,000.00 10,000

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 6,254.15 44,000.00 80,000

รวมคาตอบแทน 153,297.00 236,000.00 291,000

คาใชสอย

คาเชาบาน 0.00 39,000.00 42,000

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 8,067.00 29,000.00 29,000

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่

145,230.00 163,000.00 215,000

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 5,000.00 5,000

งบดาํเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 1,918,550.00 2,100,620.00 2,307,600
รวมงบบุคลากร 1,918,550.00 2,100,620.00 2,307,600

คาตอบแทนพนกังานจาง 581,302.00 651,000.00 780,000

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 100,768.00 105,500.00 105,600

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 20,420.00 0.00 0

เงนิประจาํตาํแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000

เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ)

เงนิเดอืนพนกังาน 1,174,060.00 1,302,120.00 1,380,000

งานบรหิารงานคลงั
งบบุคลากร

รวมงบเงนิอุดหนุน 25,000.00 25,000.00 12,000
รวมงานบรหิารท ั่วไป 8,637,468.91 12,125,870.00 11,784,270

โครงการจดังานรฐัพธิ ีอาํเภอบานบงึ จงัหวดัชลบุรี 0.00 0.00 12,000

รวมเงนิอุดหนุน 25,000.00 25,000.00 12,000

เงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุนสวนราชการ 25,000.00 25,000.00 0

รวมงบรายจายอืน่ 30,000.00 0.00 0

งบเงนิอุดหนุน

รายจายอืน่ 30,000.00 0.00 0

รวมรายจายอืน่ 30,000.00 0.00 0

งบรายจายอืน่

รายจายอืน่

รวมคาทีด่นิและสิง่กอสราง 0.00 383,000.00 0
รวมงบลงทุน 199,399.99 690,600.00 65,500

คาตอเตมิหรือดดัแปลงอาคารบานพกั

โครงการปรบัปรุงหองทาํงาน อบต.หนองไผแกว 0.00 383,000.00 0

รวมคาครุภณัฑ 199,399.99 307,600.00 65,500

คาทีด่นิและสิง่กอสราง

อุปกรณกระจายสญัญาณไรสาย(Access Point) 0.00 0.00 0

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 124,000.00 0.00 0

จอภาพแบบ LED 0.00 0.00 2,800

เครือ่งพมิพชนิดเลเซอรขาวดาํ 0.00 0.00 0

เครือ่งสาํรองไฟฟ า 0.00 11,600.00 17,700

เครือ่งพมิพ Multifunction ชนิดเลเซอรสี 0.00 0.00 17,000

เครือ่งคอมพวิเตอรโนตบุค 0.00 0.00 0
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2,889.00 0.00 0 %

27,546.00 34,041.00 40 %

51,801.00 75,832.00 0 %

173,940.05 195,770.55

0.00 1,624.26 0 %

10,552.00 6,053.00 0 %

0.00 5,681.70 0 %

10,552.00 13,358.96
463,786.01 466,987.99

4,600.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

13,600.00 6,800.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 1,600.00 11.11 %

0.00 16,000.00 -30.43 %

0.00 17,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 6,300.00 1.72 %

18,200.00 47,700.00
18,200.00 47,700.00

2,400,253.84 2,443,706.99

10,890,985.73 11,321,527.95

0.00 0.00 0 %

6,000.00 7,080.00 138.1 %

24,320.00 450.00 138.1 %

0.00 0.00 -100 %

117,100.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

18,350.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 22,900.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

69,143.10 67,834.93 0 %

234,913.10 98,264.93

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 0.00 150,000.00 150,000

รวมคาใชสอย 181,450.00 491,000.00 345,000

โครงการฝึกอบรมใหความรูเบื้องตนในการ
ดบัเพลงิใหแกนกัเรียน

0.00 0.00 0

โครงการหน่ึงหมูบาน หนึ่งทมีกูภยั 0.00 35,000.00 0

โครงการฝึกอบรมใหความรูเบื้องกนัในการ
ดบัเพลงิใหแกนกัเรียน

0.00 0.00 0

โครงการฝึกอบรมใหความรูเบื้องตนในการ
ดบัเพลงิใหกบัสถานศกึษา

0.00 35,000.00 35,000

โครงการฝึกอบรม ทบทวน อาสาสมคัรป องกนัภยั
ฝ ายพลเรือน

138,050.00 150,000.00 0

โครงการฝึกอบรมใหความรูดานการป องกนัและ
ระงบัอคัคภียั

0.00 0.00 80,000

โครงการป องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต

21,400.00 10,500.00 25,000

โครงการฝึกซอมแผนป องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั ประจาํปี 2561

0.00 70,000.00 0

โครงการป องกนัและบรรเทาความเดอืดรอนของ
ประชาชนทีเ่กดิจากสาธารณภยั

0.00 30,000.00 30,000

โครงการป องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนนในชวง
เทศกาลปีใหม

22,000.00 10,500.00 25,000

คาใชสอย

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน

งบดาํเนินงาน

รวมแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 11,020,772.19 15,186,390.00 15,124,170

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

รวมงบลงทุน 51,000.00 135,900.00 57,300
รวมงานบรหิารงานคลงั 2,383,303.28 3,060,520.00 3,339,900

เครือ่งสาํรองไฟฟ า 11,800.00 17,400.00 17,700

รวมคาครุภณัฑ 51,000.00 135,900.00 57,300

เครือ่งพมิพแบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) 0.00 8,000.00 0

เครือ่งพมิพ Multifunction ชนิดเลเซอรสี 0.00 0.00 0

เครือ่งพมิพชนิดเลเซอรขาวดาํ 0.00 0.00 2,600

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

เครือ่งคอมพวิเตอร 22,000.00 46,000.00 32,000

โตะวางคอมพวิเตอร 0.00 4,500.00 5,000

ตูเก็บเอกสารบานเลือ่นทบึ 6,400.00 8,000.00 0

ตูเก็บเอกสารบานเปิดสูง 0.00 9,000.00 0

เครือ่งพมิพดดีไฟฟ า 0.00 23,000.00 0

ช ัน้วางแฟ มแบบ 40 ชอง 8,600.00 20,000.00 0

เกาอี้ 2,200.00 0.00 0

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน

รวมงบดาํเนินงาน 413,753.28 824,000.00 975,000

งบลงทุน

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 0.00 10,000.00 10,000

รวมคาสาธารณูปโภค 11,456.00 34,000.00 34,000

คาบรกิารโทรศพัท 0.00 4,000.00 4,000

คาบรกิารไปรษณีย 11,456.00 20,000.00 20,000

รวมคาวสัดุ 173,210.00 260,000.00 280,000

คาสาธารณูปโภค

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ 35,144.00 50,000.00 70,000

วสัดคุอมพวิเตอร 45,091.00 80,000.00 80,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง 12,800.00 30,000.00 30,000
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0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

5,136.00 52,978.00 0 %

0.00 0.00 200 %

16,000.00 0.00 66.67 %

0.00 0.00 -100 %

33,190.20 42,000.00 -40 %

54,326.20 94,978.00
289,239.30 193,242.93

34,000.00 0.00 0 %

21,350.00 0.00 0 %

30,000.00 0.00 0 %

20,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

105,350.00 0.00
105,350.00 0.00

394,589.30 193,242.93

394,589.30 193,242.93

426,441.00 117,545.00 102.09 %

8,200.00 315.00 0 %

0.00 0.00 0 %

520,110.00 506,000.00 74.87 %

60,690.00 51,460.00 74.75 %

1,015,441.00 675,320.00
1,015,441.00 675,320.00

117,000.00 83,610.00 5.6 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

117,000.00 83,610.00

103,400.00 180,300.00 56.74 %

46,895.00 14,356.00 0 %

9,865.00 11,055.00 0 %

58,150.00 44,600.00 0 %

0.00 23,850.00 0 %

299,968.00 75,000.00 539.66 %

36,790.00 30,590.00 0 %

22,970.00 0.00 0 %

4,170.00 17,131.00 0 %

44,888.00 19,769.00 0 %
โครงการศกึษาเรียนรูโครงการตามพระราชดาํร ิ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ

0.00 50,000.00 50,000

โครงการประกวดวาดภาพ 0.00 0.00 0

โครงการพฒันาและสงเสรมิการบรหิารศนูย
พฒันาเด็กเล็ก

22,140.00 50,000.00 50,000

โครงการจดังานวนัเด็กแหงชาติ 336,890.00 46,900.00 300,000

โครงการประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ 0.00 0.00 0

คาใชจายในการอบรมและสมัมนา 51,200.00 60,000.00 60,000

โครงการเขาคายเยาวชน 0.00 0.00 0

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 22,008.00 50,000.00 50,000

คาใชจายในการประชาสมัพนัธ 9,620.00 15,000.00 15,000

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 6,600.00 319,000.00 500,000

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชสอย

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 0.00 0.00 20,000

รวมคาตอบแทน 103,950.00 155,000.00 183,400

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่

103,950.00 150,000.00 158,400

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 5,000.00 5,000

งบดาํเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 907,346.00 1,074,720.00 1,936,740
รวมงบบุคลากร 907,346.00 1,074,720.00 1,936,740

คาตอบแทนพนกังานจาง 485,160.00 573,000.00 1,002,000

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 86,817.00 53,220.00 93,000

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 20,420.00 21,300.00 21,300

เงนิประจาํตาํแหนง 0.00 42,000.00 42,000

เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ)

เงนิเดอืนพนกังาน 314,949.00 385,200.00 778,440

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา
งบบุคลากร

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 404,441.00 726,000.00 575,000
แผนงานการศกึษา

รวมงบลงทุน 57,400.00 0.00 0

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน 404,441.00 726,000.00 575,000

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 57,400.00 0.00 0

รวมคาครุภณัฑ 57,400.00 0.00 0

ครุภณัฑอืน่

แผงก ัน้จราจร 0.00 0.00 0

ทอดดูน้ําดบัเพลงิ 0.00 0.00 0

หวัฉีดดบัเพลงิ 0.00 0.00 0

ครุภณัฑเครือ่งดบัเพลงิ

ชุดดบัเพลงิ 0.00 0.00 0

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

รวมคาวสัดุ 165,591.00 235,000.00 230,000
รวมงบดาํเนินงาน 347,041.00 726,000.00 575,000

วสัดคุอมพวิเตอร 4,815.00 5,000.00 0

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ 57,260.00 100,000.00 60,000

วสัดวุทิยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 10,000.00 30,000

วสัดเุครือ่งแตงกาย 49,880.00 30,000.00 50,000

วสัดไุฟฟ าและวทิยุ 0.00 30,000.00 30,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง 44,191.00 50,000.00 50,000

คาวสัดุ

วสัดสุาํนกังาน 9,445.00 10,000.00 10,000



ปี 2559 ปี 2560

รายจายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดตาง 
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0.00 0.00 0 %

22,450.00 19,750.00 0 %

649,546.00 436,401.00

69,718.00 99,861.00 0 %

0.00 0.00 0 %

12,179.00 7,150.00 0 %

49,763.00 84,230.00 -30.77 %

131,660.00 191,241.00

0.00 0.00 0 %

8,859.60 9,809.48 -16.67 %

8,859.60 9,809.48
907,065.60 721,061.48

0.00 4,600.00 -100 %

6,800.00 6,800.00 -100 %

6,800.00 6,800.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

1,500.00 0.00 0 %

16,000.00 16,000.00 100 %

15,850.00 0.00 0 %

11,850.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

3,100.00 3,100.00 100 %

0.00 0.00 100 %

61,900.00 37,300.00

0.00 25,900.00 0 %

0.00 35,000.00 0 %

0.00 140,000.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 137,000.00 0 %

0.00 30,000.00 0 %

186,000.00 0.00 0 %

186,000.00 367,900.00
247,900.00 405,200.00

2,170,406.60 1,801,581.48

0.00 246,360.00 118.73 %

0.00 249,990.00 0.6 %

เงนิเดอืนพนกังาน 0.00 264,000.00 577,440

คาตอบแทนพนกังานจาง 0.00 257,880.00 259,440

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ)

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 2,465,331.81 2,448,620.00 3,478,340
งานระดบักอนวยัเรียนและประถมศกึษา

รวมคาทีด่นิและสิง่กอสราง 791,500.00 250,000.00 0
รวมงบลงทุน 874,500.00 286,000.00 33,200

โครงการปรบัปรุงอาคารศนูยพฒันาเด็กเล็กบาน
หนองปรือ

791,500.00 0.00 0

โครงการขยายเขตไฟฟ า ศนูยพฒันาเด็กเล็ก 
อบต.หนองไผแกว

0.00 0.00 0

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง

โครงการตอเตมิหลงัคาโครงเหล็กพรอมร ัว้อลูมเินียม
อาคารศูนยพฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองไผแกว

0.00 0.00 0

คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค

โครงการปรบัปรุงอาคารศนูยพฒันาเด็กเล็กบาน
หนองปรือ

0.00 200,000.00 0

คาตอเตมิหรือดดัแปลงอาคารบานพกั

โครงการตดิต ัง้ป ายชือ่ศนูยพฒันาเด็กเล็ก อบต.
หนองไผแกว

0.00 0.00 0

โครงการปรบัปรุงอาคารศนูยพฒันาเด็กเล็ก 
อบต.หนองไผแกว

0.00 50,000.00 0

อาคารตาง ๆ

โครงการตอเตมิแผงกนัแดดศนูยพฒันาเด็กเล็ก
บานหนองปรือ

0.00 0.00 0

รวมคาครุภณัฑ 83,000.00 36,000.00 33,200

คาทีด่นิและสิง่กอสราง

เครือ่งสาํรองไฟฟ า 11,800.00 0.00 11,800

จอภาพแบบ LED 0.00 0.00 2,800

เครือ่งพมิพชนิดเลเซอรขาวดาํ 0.00 0.00 2,600

เครือ่งคอมพวิเตอรโนตบค 0.00 0.00 0

เครือ่งพมิพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี 0.00 0.00 0

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

เครือ่งคอมพวิเตอร 45,000.00 0.00 16,000

โตะวางคอมพวิเตอร 0.00 0.00 0

โตะทาํงานเหล็กพรอมกระจก 13,400.00 5,000.00 0

ช ัน้วางแฟ มแบบ 40 ชอง 3,200.00 8,000.00 0

ตูเก็บเอกสาร 9,600.00 8,000.00 0

ครุภณัฑสาํนกังาน

เกาอี้ 0.00 15,000.00 0

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

รวมคาสาธารณูปโภค 8,862.81 42,000.00 40,000
รวมงบดาํเนินงาน 683,485.81 1,087,900.00 1,508,400

คาไฟฟ า 0.00 30,000.00 30,000

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 8,862.81 12,000.00 10,000

รวมคาวสัดุ 103,618.00 270,000.00 230,000

คาสาธารณูปโภค

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ 11,347.00 30,000.00 30,000

วสัดคุอมพวิเตอร 39,905.00 130,000.00 90,000

วสัดสุาํนกังาน 52,366.00 70,000.00 70,000

วสัดงุานบานงานครวั 0.00 40,000.00 40,000

รวมคาใชสอย 467,055.00 620,900.00 1,055,000

คาวสัดุ

โครงการสงเสรมิภาษาองักฤษข ัน้พื้นฐานสาํหรบั
ประชาชน

18,597.00 0.00 0

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 0.00 30,000.00 30,000
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0.00 29,430.00 15.26 %

0.00 525,780.00
0.00 525,780.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

12,200.00 19,764.00 0 %

300.00 0.00 0 %

450.00 450.00 0 %

0.00 150.00 0 %

300.00 755.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 450.00 0 %

450.00 450.00 0 %

25,400.00 29,791.00 0 %

2,450.00 9,450.00 0 %

0.00 576,180.00 3.56 %

414,000.00 0.00 0 %

2,000.00 0.00 0 %

2,000.00 2,000.00 0 %

459,550.00 639,440.00

0.00 0.00 -100 %

76,913.00 83,807.00 0 %

1,510,048.38 1,446,012.00 -0.25 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 2,970.00 0 %

1,586,961.38 1,532,789.00
2,046,511.38 2,172,229.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 16,150.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 21,000.00 0 %

4,600.00 5,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

18,000.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

22,600.00 42,150.00
22,600.00 42,150.00

3,446,000.00 3,294,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

เงนิอุดหนุนสวนราชการ 3,770,000.00 3,875,100.00 0

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการเรียนการสอน
โรงเรียนบานป ายบุ

0.00 0.00 150,000

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมคาครุภณัฑ 9,000.00 94,000.00 0
รวมงบลงทุน 9,000.00 94,000.00 0

ครุภณัฑงานบานงานครวั

เครือ่งกรองน้ํา 0.00 15,000.00 0

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทศัน แอล อี ด ี(LED TV) 9,000.00 16,000.00 0

ครุภณัฑการเกษตร

ปั๊มหอยโขงพรอมออโตปั๊มน้ํา 0.00 10,000.00 0

พดัลมตดิผนงั 0.00 0.00 0

พดัลมเพดาน 0.00 0.00 0

ชุดโตะอาหารเด็ก 0.00 0.00 0

โตะหมูบูชาพรอมแทนกราบ 0.00 18,000.00 0

ช ัน้วางหนงัสือ 0.00 10,000.00 0

ชุดโตะเกาอี้เด็ก 0.00 25,000.00 0

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน

รวมงบดาํเนินงาน 2,054,277.88 2,381,470.00 2,404,970

งบลงทุน

วสัดวุทิยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 10,000.00 10,000

รวมคาวสัดุ 1,605,242.88 1,646,470.00 1,627,650

คาอาหารเสรมิ (นม) 1,562,586.00 1,521,470.00 1,517,650

วสัดกุอสราง 0.00 5,000.00 0

วสัดไุฟฟ าและวทิยุ 0.00 10,000.00 0

วสัดงุานบานงานครวั 42,656.88 100,000.00 100,000

รวมคาใชสอย 449,035.00 735,000.00 757,320

คาวสัดุ

โครงการแหเกวียนกณัฑ 0.00 2,000.00 2,000

โครงการแหเทยีนพรรษา 0.00 2,000.00 2,000

โครงการสนบัสนุนคาใชจายการบรหิาร
สถานศกึษา

403,280.00 627,000.00 649,320

โครงการสนบัสนุนคาใชจายในการบรหิาร
สถานศกึษา

0.00 0.00 0

โครงการสงเสรมิการเรียนรูนอกระบบเด็กปฐมวยั 25,255.00 40,000.00 40,000

โครงการสงเสรมิภาษาองักฤษข ัน้พื้นฐานสาํหรบั
เด็กและเยาวชน

20,500.00 30,000.00 30,000

โครงการวนัแมแหงชาติ 0.00 2,000.00 2,000

โครงการวนัไหวครู 0.00 2,000.00 2,000

โครงการพอ แม กาวไกลรูทนัโรค 0.00 2,000.00 2,000

โครงการวนัพอแหงชาติ 0.00 2,000.00 2,000

โครงการปฐมนิเทศผูปกครอง 0.00 2,000.00 2,000

โครงการปณิธานความด ีคดิด ีทาํด ีเพือ่สงัคม 0.00 2,000.00 2,000

โครงการดวยรกัและหวงใยครอบครวัเดยีวกนั 0.00 2,000.00 2,000

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

โครงการงานวชิาการนิทรรศการผลงานหนูนอย 0.00 20,000.00 20,000

รวมคาตอบแทน 0.00 0.00 20,000

คาใชสอย

คาตอบแทน

คาเชาบาน 0.00 0.00 20,000

รวมงบบุคลากร 0.00 553,980.00 873,880

งบดาํเนินงาน

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 0.00 32,100.00 37,000

รวมเงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 0.00 553,980.00 873,880
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0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

3,446,000.00 3,294,000.00
3,446,000.00 3,294,000.00
5,515,111.38 6,034,159.00
7,685,517.98 7,835,740.48

486,940.00 372,780.00 37.18 %

7,570.00 0.00 28.17 %

42,000.00 42,000.00 0 %

382,490.00 372,010.00 63.14 %

45,566.00 31,870.00 96.6 %

964,566.00 818,660.00
964,566.00 818,660.00

75,070.00 64,820.00 -22.5 %

0.00 0.00 -50 %

3,520.00 2,400.00 -50 %

78,590.00 67,220.00

22,436.83 68,839.99 131.3 %

8,552.00 0.00 0 %

0.00 42,590.00 0 %

44,000.00 0.00 20 %

64,258.00 141,852.73 -20 %

139,246.83 253,282.72

37,058.00 18,681.00 0 %

0.00 0.00 0 %

4,500.00 69,310.00 0 %

0.00 0.00 -50 %

23,968.00 102,648.00 0 %

244,205.00 282,645.80 0 %

11,577.40 0.00 0 %

36,500.00 27,669.00 0 %

357,808.40 500,953.80
575,645.23 821,456.52

0.00 0.00 -100 %

6,800.00 0.00 0 %

0.00 8,400.00 0 %

ช ัน้วางแฟ มแบบ 40 ชอง 0.00 0.00 0

ตูเก็บเอกสารแบบบานเลือ่นกระจก 0.00 0.00 0

ครุภณัฑสาํนกังาน

กระดานไวทบอรด 0.00 15,000.00 0

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

รวมคาวสัดุ 363,745.00 1,060,000.00 1,055,000
รวมงบดาํเนินงาน 495,841.82 1,860,720.00 2,045,000

วสัดเุครือ่งแตงกาย 10,806.00 20,000.00 20,000

วสัดคุอมพวิเตอร 18,855.00 75,000.00 75,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง 9,800.00 200,000.00 200,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ 219,437.00 400,000.00 400,000

วสัดงุานบานงานครวั 87,250.00 300,000.00 300,000

วสัดกุอสราง 550.00 10,000.00 5,000

วสัดสุาํนกังาน 17,047.00 50,000.00 50,000

วสัดไุฟฟ าและวทิยุ 0.00 5,000.00 5,000

รวมคาใชสอย 65,446.82 657,500.00 890,000

คาวสัดุ

คาใชจายในการอบรมและสมัมนา 9,400.00 50,000.00 60,000

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 32,140.00 250,000.00 200,000

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 2,528.00 50,000.00 50,000

คาใชจายในการประชาสมัพนัธ 6,692.00 100,000.00 100,000

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 14,686.82 207,500.00 480,000

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชสอย

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 3,920.00 20,000.00 10,000

รวมคาตอบแทน 66,650.00 143,220.00 100,000

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่

62,730.00 103,220.00 80,000

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 20,000.00 10,000

งบดาํเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 962,558.00 1,375,600.00 1,997,100
รวมงบบุคลากร 962,558.00 1,375,600.00 1,997,100

คาตอบแทนพนกังานจาง 434,750.00 430,000.00 701,520

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 64,870.00 30,000.00 58,980

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 20,420.00 42,600.00 54,600

เงนิประจาํตาํแหนง 28,764.00 42,000.00 42,000

เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ)

เงนิเดอืนพนกังาน 413,754.00 831,000.00 1,140,000

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข
งบบุคลากร

รวมแผนงานการศกึษา 8,298,609.69 9,353,170.00 10,039,190
แผนงานสาธารณสุข

รวมงบเงนิอุดหนุน 3,770,000.00 3,875,100.00 3,282,000
รวมงานระดบักอนวยัเรียนและประถมศกึษา 5,833,277.88 6,904,550.00 6,560,850

โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน
โรงเรียนบานหนองไผแกว

0.00 0.00 868,000

รวมเงนิอุดหนุน 3,770,000.00 3,875,100.00 3,282,000

โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน
โรงเรียนบานป ายบุ

0.00 0.00 1,324,000

โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน
โรงเรียนบานหนองปรือ

0.00 0.00 640,000

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการเรียนการสอน
โรงเรียนบานหนองปรือ

0.00 0.00 150,000

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการเรียนการสอน
โรงเรียนบานหนองไผแกว

0.00 0.00 150,000



ปี 2559 ปี 2560

รายจายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดตาง 
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0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 785,000.00 0 %

75,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

16,000.00 0.00 100 %

15,850.00 0.00 0 %

0.00 17,000.00 0 %

6,200.00 0.00 100 %

0.00 478,000.00 0 %

119,850.00 1,288,400.00
119,850.00 1,288,400.00

65000 65000 -100 %

0.00 0.00 100 %

65000 65000
65000 65000

1,725,061.23 2,993,516.52

0.00 0.00 0 %

86,475.00 90,325.00 0 %

13,800.00 9,175.00 0 %

0.00 0.00 66.67 %

0.00 38,050.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 38,500.00 0 %

3,500.00 0.00 0 %

99,794.00 48,870.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 500 %

203,569.00 224,920.00

17,780.00 0.00 0 %

17,780.00 0.00
221,349.00 224,920.00

37,500.00 37500 -100 %

37,500.00 37500
37,500.00 37500

258,849.00 262,420.00
1,983,910.23 3,255,936.52

รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 694,320.00 670,000.00 840,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,377,891.82 4,071,320.00 4,955,900

รวมเงนิอุดหนุน 37,500.00 100,000.00 0
รวมงบเงนิอุดหนุน 37,500.00 100,000.00 0

เงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน 37,500.00 100,000.00 0

รวมงบดาํเนินงาน 656,820.00 570,000.00 840,000

งบเงนิอุดหนุน

วสัดวุทิยาศาสตรหรือการแพทย 24,900.00 100,000.00 100,000

รวมคาวสัดุ 24,900.00 100,000.00 100,000

รวมคาใชสอย 631,920.00 470,000.00 740,000

คาวสัดุ

โครงการเสรมิสรางศกัยภาพ อสม.ตาํบลหนองไผแกว 330,180.00 50,000.00 300,000

โครงการรณรงคป องกนัและควบคมุโรค
ไขเลือดออก

0.00 100,000.00 100,000

โครงการสตัวปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิ
สุนขับา

0.00 130,000.00 130,000

โครงการเฝ าระวงัการบรโิภคอาหารสะอาด
ปลอดภยัปราศจากสารปนเป้ือน

0.00 50,000.00 50,000

โครงการรณรงคป องกนัและแกไขปญัหายาเสพตดิ 55,442.00 50,000.00 50,000

โครงการป องกนัโรคตดิตอทางเพศสมัพนัธและ
การต ัง้ครรภกอนวยัอนัควร

38,000.00 40,000.00 40,000

โครงการป องกนัและควบคมุโรคตดิตอในหมูบาน 83,378.00 0.00 0

โครงการชุมชนสะอาด รวมใจ Big Cleaning 0.00 20,000.00 20,000

โครงการตรวจวเิคราะหคณุภาพน้ําเสีย 0.00 30,000.00 50,000

โครงการควบคมุและป องกนัโรคไขหวดันก 29,920.00 0.00 0

โครงการควบคมุและป องกนัโรคพษิสุนขับา 95,000.00 0.00 0

คาใชสอย

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่
งบดาํเนินงาน

รวมงบเงนิอุดหนุน 35000 145,000.00 35,000
รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 1,683,571.82 3,401,320.00 4,115,900

โครงการขอรบัเงนิอุดหนุนเพือ่เพิม่ศกัยภาพใน
การป องกนัและแกไขปญัหายาเสพตดิของ 
ศอ.ปส.จ.ชลบุรี

0 0.00 35,000

รวมเงนิอุดหนุน 35000 145,000.00 35,000

เงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุนสวนราชการ 35000 145,000.00 0

รวมงบลงทุน 190,172.00 20,000.00 38,800

งบเงนิอุดหนุน

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 139,528.00 0.00 0

รวมคาครุภณัฑ 190,172.00 20,000.00 38,800

เครือ่งพมิพ Multifunction ชนิดเลเซอรสี 0.00 0.00 0

เครือ่งสาํรองไฟฟ า 0.00 0.00 11,800

เครือ่งคอมพวิเตอร 0.00 0.00 16,000

เครือ่งคอมพวิเตอรโนตบค 0.00 0.00 0

เครือ่งเสียงพรอมลาํโพง 0.00 5,000.00 0

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

เครือ่งพนหมอกควนั 44,444.00 0.00 0

ครุภณัฑไฟฟ าและวทิยุ

ครุภณัฑการเกษตร
เครือ่งพนสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอยีด(ULV) 0.00 0.00 0

ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทกุ(ดเีซล) 0.00 0.00 0

ตูเหล็กแบบ 2 บาน 0.00 0.00 11,000

โตะทาํงานเหล็กพรอมกระจก และเกาอีส้าํนกังาน 6,200.00 0.00 0



ปี 2559 ปี 2560

รายจายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดตาง 
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1,161,000.00 1,152,000.00 25 %

951,600.00 951,600.00 0 %

0.00 59,800.00 0 %

2,112,600.00 2,163,400.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00
2,112,600.00 2,163,400.00
2,112,600.00 2,163,400.00
2,112,600.00 2,163,400.00

0.00 18,720.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

5,805.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 624,566.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

50,000.00 38,530.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

55,805.00 681,816.00
55,805.00 681,816.00

50,000.00 100,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

50,000.00 100,000.00
50,000.00 100,000.00

105,805.00 781,816.00
105,805.00 781,816.00

รวมงานสงเสรมิและสนบัสนุนความเขมแข็งชุมชน 212,833.00 1,030,000.00 780,000
รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 212,833.00 1,030,000.00 780,000

รวมเงนิอุดหนุน 110,000.00 100,000.00 100,000
รวมงบเงนิอุดหนุน 110,000.00 100,000.00 100,000

โครงการศูนยเฉลมิพระเกียรตเิพือ่ชวยเหลือผูป วย
เอดสและผูตดิเช้ือ H.I.V. อาํเภอบานบงึ

0.00 0.00 50,000

โครงการสรางความปลอดภยัจากอุบตัภิยั  อาํเภอ
บานบงึ

0.00 0.00 20,000

เงนิอุดหนุนสวนราชการ 110,000.00 100,000.00 0

โครงการประสานงานมวลชนและการป องกนัภยั
ฝ ายพลเรือน

0.00 0.00 30,000

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมคาใชสอย 102,833.00 930,000.00 680,000
รวมงบดาํเนินงาน 102,833.00 930,000.00 680,000

โครงการอบรมและเผยแพรความรูทางดาน
กฎหมายแกประชาชน

0.00 10,000.00 10,000

โครงการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติผูสงูอายุ 0.00 20,000.00 20,000

โครงการสงเสรมิสุขภาพผูพกิารเคลือ่นที่ 0.00 0.00 20,000

โครงการสงเสรมิและพฒันากลุมอาชีพ 49,878.00 50,000.00 50,000

โครงการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติผูพกิาร
และผูดอยโอกาสทางสงัคม

0.00 20,000.00 20,000

โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงาน การเรียนรูตาม
รอยพระยุคลบาทปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง

0.00 790,000.00 0

โครงการฝึกอบรมและศกึษาดงูานการสงเสรมิ
อาชีพและพฒันาคณุภาพชีวติตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพียง

0.00 0.00 400,000

โครงการปนัยิม้ สรางสุข ผูสูงอายุ 0.00 0.00 20,000

โครงการฝึกอบรมและศกึษาดงูาน "ตามรอยพอ 
อยูอยางพอเพียง"

0.00 0.00 0

โครงการประชาคมเพือ่รบัฟงัความเห็นของ
ประชาชน

3,850.00 20,000.00 20,000

โครงการ อบต.เคลือ่นทีพ่บประชาชน 0.00 0.00 100,000

โครงการทองถิน่ปลูกป าเฉลมิพระเกียรติ 0.00 0.00 20,000

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

โครงการ รกัน้ํา รกัป า รกัษาแผนดนิ 49,105.00 20,000.00 0

งบดาํเนินงาน

คาใชสอย

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสรมิและสนบัสนุนความเขมแข็งชุมชน

รวมงานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 1,308,120.00 2,510,000.00 2,800,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,308,120.00 2,510,000.00 2,800,000

รวมคาวสัดุ 1,470.00 10,000.00 0
รวมงบดาํเนินงาน 1,308,120.00 2,510,000.00 2,800,000

คาวสัดุ

วสัดเุครือ่งแตงกาย 1,470.00 10,000.00 0

รวมคาใชสอย 1,306,650.00 2,500,000.00 2,800,000

โครงการจางเหมาสถานทีท่ิง้ขยะมูลฝอย 555,100.00 1,200,000.00 1,200,000

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร
โครงการจางเหมาเก็บขนหรือกาํจดัขยะมูลฝอย 661,950.00 1,200,000.00 1,500,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบดาํเนินงาน

คาใชสอย

งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล

โครงการคดัแยกขยะ 89,600.00 100,000.00 100,000
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138,358.00 132,082.00 0 %

138,358.00 132,082.00

49,990.00 49,960.00 0 %

49,990.00 49,960.00
188,348.00 182,042.00

0.00 167,800.00 0 %

0.00 300,000.00 0 %

0.00 467,800.00
0.00 467,800.00

188,348.00 649,842.00

150,000.00 2,500.00 0 %

5,881.00 4,260.00 0 %

150.00 0.00 0 %

7,147.00 6,680.00 0 %

163,178.00 13,440.00
163,178.00 13,440.00

119,423.00 89,700.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

200,000.00 200,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

319,423.00 289,700.00
319,423.00 289,700.00
482,601.00 303,140.00
670,949.00 952,982.00

337,466.00 330,060.00 4.02 %

2,512.67 0.00 88.5 %

42,000.00 42,000.00 0 %

615,595.00 682,375.00 1.86 %

79,865.00 77,645.00 -21.62 %

1,077,438.67 1,132,080.00
1,077,438.67 1,132,080.00

85,240.00 137,884.00 0 %

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่

74,509.00 170,000.00 170,000

รวมงบบุคลากร 1,068,350.00 1,335,570.00 1,364,680

งบดาํเนินงาน

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 86,590.00 66,340.00 52,000

รวมเงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 1,068,350.00 1,335,570.00 1,364,680

เงนิประจาํตาํแหนง 37,371.00 42,000.00 42,000

คาตอบแทนพนกังานจาง 518,430.00 716,250.00 729,600

เงนิเดอืนพนกังาน 405,539.00 499,680.00 519,780

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 20,420.00 11,300.00 21,300

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่ 472,100.00 602,000.00 602,000
รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 995,780.12 852,000.00 852,000

รวมเงนิอุดหนุน 300,000.00 300,000.00 300,000
รวมงบเงนิอุดหนุน 300,000.00 300,000.00 300,000

เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน 200,000.00 200,000.00 0

โครงการจดัพธิทีางศาสนาและงานประเพณี 0.00 0.00 200,000

เงนิอุดหนุนสวนราชการ 100,000.00 100,000.00 0

โครงการจดัขบวนแหนางสงกรานตและกจิกรรม
ออกรานงานประจาํปีประเพณีสงกรานตจงัหวดั
ชลบุรี

0.00 0.00 100,000

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมคาใชสอย 172,100.00 302,000.00 302,000
รวมงบดาํเนินงาน 172,100.00 302,000.00 302,000

โครงการภูมปิญัญาทองถิน่ 0.00 2,000.00 2,000

โครงการสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม สาํหรบั
ประชาชนและเยาวชน

16,802.00 100,000.00 100,000

โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 149,680.00 150,000.00 150,000

โครงการจดังานประเพณีสงกรานตและวนัผูสูงอายุ 5,618.00 50,000.00 50,000

คาใชสอย

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

งานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่
งบดาํเนินงาน

รวมงบลงทุน 323,200.00 0.00 0
รวมงานกีฬาและนนัทนาการ 523,680.12 250,000.00 250,000

เครือ่งออกกาํลงักายกลางแจง หมูที ่1 138,100.00 0.00 0

รวมคาครุภณัฑ 323,200.00 0.00 0

เครือ่งออกกาํลงักายกลางแจง หมู 5 185,100.00 0.00 0

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑกีฬา

รวมงบดาํเนินงาน 200,480.12 250,000.00 250,000

งบลงทุน

รวมคาวสัดุ 49,920.00 50,000.00 50,000

คาวสัดุ

วสัดกุีฬา 49,920.00 50,000.00 50,000

โครงการแขงขนักีฬาประชาชน 150,560.12 200,000.00 200,000

รวมคาใชสอย 150,560.12 200,000.00 200,000

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

งบดาํเนินงาน

คาใชสอย

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
งานกีฬาและนนัทนาการ



ปี 2559 ปี 2560

รายจายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดตาง 
(%) ปี 2562

0.00 0.00 0 %

42,000.00 42,000.00 0 %

5,970.00 0.00 0 %

133,210.00 179,884.00

33,810.70 2,110.16 66.67 %

0.00 0.00 50 %

0.00 800.00 0 %

2,400.00 0.00 50 %

0.00 48000 0 %

31,665.00 109,881.20 0 %

67,875.70 160,791.36

26,189.00 18,471.00 0 %

199,662.00 197,392.53 149.07 %

51,074.68 44,035.00 9.09 %

10,954.10 39,933.00 140 %

108,046.00 97,376.00 4.55 %

0.00 0.00 -33.33 %

28,510.00 36,392.50 50 %

424,435.78 433,600.03
625,521.48 774,275.39

0.00 0.00 0 %

6,800.00 0.00 0 %

6,800.00 0.00 0 %

0.00 686,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 431,200.00 0 %

778,000.00 0.00 -100 %

0.00 98,700.00 -100 %

0.00 132,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

6,200.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

797,800.00 1,347,900.00

0.00 179,000.00 0 %

0.00 56,000.00 0 %

0.00 140,000.00 0 %

86,900.00 0.00 0 %

49,000.00 0.00 0 %

135,900.00 375,000.00
933,700.00 1,722,900.00

รวมงบดาํเนินงาน 577,884.41 952,300.00 1,172,000

วสัดคุอมพวิเตอร 38,479.00 40,000.00 60,000

รวมคาวสัดุ 438,486.71 550,300.00 730,000

ตูเก็บเอกสารแบบเปิด 0.00 0.00

ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน

เกาอี้สาํนกังาน 2,200.00

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ 94,102.00 220,000.00 230,000

วสัดกุารเกษตร 0.00 45,000.00 30,000

วสัดกุอสราง 58,573.94 110,000.00 120,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง 23,364.00 25,000.00 60,000

วสัดสุาํนกังาน 22,808.00 30,000.00 30,000

วสัดไุฟฟ าและวทิยุ 201,159.77 80,300.00 200,000

รวมคาใชสอย 40,918.70 160,000.00 200,000

คาวสัดุ

คาใชจายในการอบรมและสมัมนา 6,500.00 20,000.00 30,000

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 27,529.00 70,000.00 70,000

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 3,408.00 20,000.00 30,000

คาใชจายในการประชาสมัพนัธ 450.00 20,000.00 20,000

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 3,031.70 30,000.00 50,000

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชสอย

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 5,970.00 10,000.00 10,000

รวมคาตอบแทน 98,479.00 242,000.00 242,000

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 20,000.00 20,000

คาเชาบาน 18,000.00 42,000.00 42,000

โครงการสาํรวจแนวเขตและปรบัปรุงผงัเมือง
ตาํบลหนองไผแกว

0.00 0.00 0

0.00

ช ัน้วางแฟ มแบบ 40 ชอง 3,200.00 0.00

0.00 0.00

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 55,360.00 0.00

รถบรรทกุ (ดเีซล) 0.00 0.00

รถยนตบรรทกุตดิต ัง้เครนไฮดรอลคิพรอม
กระเชาซอมไฟฟ า

0.00 2,800,000.00

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร
กลองวงจรปิด(CCTV) ตลาดหนองไผแกว  หมู 5 0.00 0.00

กลองวงจรปิด(CCTV) ตลาดหนองไผแกว หมู 5 0.00 492,500.00

รวมคาครุภณัฑ 85,660.00 3,392,200.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

โครงการปรบัปรุงกลองวงจรปิด หมู 3 0.00 99,700.00

โครงการปรบัปรุงกลองวงจรปิดภายในอาคาร
สาํนกังาน อบต.หนองไผแกว

0.00 0.00

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

เครือ่งคอมพวิเตอรโนตบุค 24,900.00 0.00

เครือ่งสาํรองไฟฟ า

คาทีด่นิและสิง่กอสราง

คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถงัเก็บน้ําประปา หมู 3 0.00 0.00 0

โครงการกอสรางป ายประชาสมัพนัธ อบต.หนอง
ไผแกว

0.00 0.00 0

โครงการขดุเจาะบอบาดาลบานอูปลาก ัง้  หมู 3 0.00 0.00 0

โครงการจางเหมาเครือ่งจกัรขดุลอกสระเก็บน้ํา
สาธารณะประโยชน หมูที ่4

0.00 0.00 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู
ที ่3

0.00 0.00 0

รวมคาทีด่นิและสิง่กอสราง 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 85,660.00 3,392,200.00 0



ปี 2559 ปี 2560

รายจายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดตาง 
(%) ปี 2562

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00
0.00 0.00

2,636,660.15 3,629,255.39

371,500.00 0.00 0 %

0.00 332,000.00 0 %

159,000.00 0.00 82.19 %

63,800.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

412,400.00 0.00 0 %

193,500.00 0.00 0 %

193,500.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 327,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 392,600.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

307,500.00 0.00 0 %

คาทีด่นิและสิง่กอสราง

คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค

โครงการปรบัปรุงหองน้ํา-หองสวม 0.00 0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอย
หลงับานลุงบุญเลศิ  หมู 2

0.00 0.00 0

งบลงทุน

รวมงบเงนิอุดหนุน 0.00 20,000.00 20,000

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา 1,731,894.41 5,700,070.00 2,556,680

โครงการตรวจวเิคราะหคณุภาพน้ําประปาหมูบาน 0.00 20,000.00 20,000

รวมเงนิอุดหนุน 0.00 20,000.00 20,000

งบเงนิอุดหนุน

คาตอเตมิหรือดดัแปลงอาคารบานพกั

เงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย
บานนายชวน  ไชโย  หมู 1

0.00 0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย
บานลุงดม - สุสานจงจนิต หมู 2

0.00 425,000.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย
บานหนองโกศล ซอย 5 หมูที ่3

327,000.00 0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย
บานหนองใน (ประปาหมูบาน) หมูที ่4

272,500.00 0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย
เกษตร 1 - หลงจูอยูซง - บุญชู  หมู 3

0.00 494,000.00 900,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย
ตลาดหนองปรือ-โรงงานเวริคเคลม  หมู 1

0.00 0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย
บานนางกมิไอ หมวดสา หมูที ่1

730,500.00 0.00 450,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย
บานนางเรือง  ศรีบุญ  หมู 1

0.00 0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย
หนองไผแกว - อูปลาก ัง้  หมู 3

0.00 0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย
หมูบานตนกระบก - บานออมแกว หมู 3

0.00 47,500.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย
หลงัฟารมไกหนองโกศล เชือ่มหมู 3

0.00 460,000.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย
บานป าหลมิ หมู 2

371,000.00 0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย
บานสนิชยั หลาํดาํ หมู 1

192,000.00 0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย
บานหนองใน  ซอย 3 หมู 4

110,000.00 0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย
บานหนองใน  ซอย 4 หมู 4

383,000.00 0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย
ฟารมไก-รพช. (ผูใหญนอย) หมู 2

686,000.00 0.00 900,000

โครงการกอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก
 สายหนองปรือ - ถนนสาย 344  หมู 1

36,000.00 228,000.00 0

โครงการกอสรางทอลอดเหลีย่มขามถนนคลอง
หนาวดัป ายบุ หมู 3

0.00 0.00 0

โครงการกอสรางทางเทาคอนกรีตเสรมิเหล็ก
บรเิวณรมิร ัว้โรงเรียนบานป ายบุ หมูที ่3

213,500.00 0.00 0

โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมู 4 0.00 620,000.00 0

โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานออมแกว 
หมูที ่3

0.00 0.00 0



ปี 2559 ปี 2560
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ปี 2558 ปี 2561 ยอดตาง 
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0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

152,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 128,900.00 0 %

114,000.00 313,000.00 0 %

438,000.00 0.00 0 %

611,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

140,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 36,000.00 0 %

0.00 30,600.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 182,000.00 0 %

1,321,700.00 0.00 0 %

1,064,000.00 0.00 0 %

0.00 242,000.00 0 %

47,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 160,000.00 0 %

74,800.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบาน
หนองไผแกว-ถนนสาย 344 บานบงึแกลลง หมูที ่5

233,000.00 0.00 0

โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลัทตกื เป็นถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กสายบานป ายุบ-บานหนองใน หมูที ่4

147,500.00 0.00 0

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายป ายบุ - หนองโกศล หมู 5

0.00 0.00 539,400

โครงการกอสรางเสาธงองคการบรหิารสวนตาํบล
หนองไผแกว

0.00 0.00 76,100

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก
บรเิวณหนาโรงเรียนบานหนองไผแกว หมู 5

0.00 0.00 360,600

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บรเิวณหนาตลาดหนองไผแกว หมู 5

0.00 360,600.00 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายบานป ายบุ-บานหนองใน หมูที ่4

53,400.00 0.00 0

โครงการขดุเจาะบอบาดาลบานออมแกว หมู 3 134,500.00 300,000.00 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายบานยายยิม้  หมู 3

0.00 0.00 0

โครงการกอสรางโรงจอดรถ อบต.หนองไผแกว 0.00 350,000.00 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ถนนสาย
บานหนองปรือ - หนองกะไดอูม  หมู 1

0.00 0.00 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. หลงั
ตลาดหนองปรือ หมู 1

0.00 0.00 0

โครงการจดัทาํลูกระนาดบนทองถนน 141,500.00 0.00 0

โครงการจางเหมาตดิต ัง้ราวระเบียงสแตนเลส 
หนาอาคารสาํนกังาน อบต.

0.00 0.00 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรงัสายกมิซิว่ หมู 1 0.00 0.00 0

โครงการตดิต ัง้ป ายเตอืนการจราจร 68,000.00 0.00 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก  ปากทางซอย 2 (บานสารวตัรสรร)  หมู 3

0.00 0.00 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายบานหนองโกศล  หมู 2

0.00 0.00 0

โครงการขยายเขตประปาเขาหมูบานหนิดาด หมู 2 0.00 100,000.00 0

โครงการขดุเจาะบอน้ําบาดาล บานสองสลงึ หมูที ่3 0.00 0.00 0

โครงการวางทอประปาเขาหมูบานหนิดาด หมู 2 0.00 0.00 0

โครงการขดุลอกสระเก็บน้ําประปาหมูบานหนิดาด
 หมูที ่2

100,900.00 0.00 0

โครงการตดิต ัง้สญัญาณไฟกระพรบิ  หมู 5 0.00 0.00 0

โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟสัทตกิ 
คอนกรีตสายหนองโกศล-ทางรถไฟเกาหมูที ่2

0.00 0.00 0

โครงการปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทตกิคอนกรีตสาย
บานหนองปรือ-คลองใหญเชือ่มสายทาง 331

0.00 0.00 0

โครงการปรบัปรุงโรงเก็บพสัดุพรอมโรงจอดรถ 0.00 0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย
บานนายไชยวฒัน ภทัรภาคพงศ  หมู 1

0.00 0.00 450,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กบาน
หนองใน ซอย 1 หมู 4

0.00 0.00 450,000

โครงการซอมแซมถนนลูกรงั ซอยบานเจนวล  หมู
 2

0.00 0.00 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรงัสายออมแกว-สอง
สลงึ หมูที ่3

0.00 0.00 0

โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอลฟลัทตกิคอนกรีตเป็น
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายสะพานบานหนองปรือ หมู
 1

0.00 672,000.00 0

โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทตกิ 
คอนกรีตสายบานหนองใน-หวยมะระ หมูที ่4

754,500.00 0.00 0



ปี 2559 ปี 2560

รายจายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดตาง 
(%) ปี 2562

0.00 208,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 487,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

463,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

6,127,200.00 2,839,100.00
6,127,200.00 2,839,100.00

0.00 119991.02 -100 %

0.00 119991.02
0.00 119991.02

6,127,200.00 2,959,091.02
8,763,860.15 6,588,346.41

236,493.00 245,942.00 7.14 %

0.00 6,574,400.00 3.57 %

0.00 1,163,200.00 14.48 %

42,000.00 44,500.00 0 %

0.00 0.00 13.4 %

164,227.50 163,372.50 0 %

320,000.00 325,000.00 -1.73 %

762,720.50 8,516,414.50
762,720.50 8,516,414.50
762,720.50 8,516,414.50
762,720.50 8,516,414.50

33,370,937.89 41,609,406.79รวมทุกแผนงาน 32,839,909.17 53,500,000.00 53,500,000

รวมงบกลาง 846,470.50 9,693,950.00 10,223,160
รวมแผนงานงบกลาง 846,470.50 9,693,950.00 10,223,160

รวมงบกลาง 846,470.50 9,693,950.00 10,223,160
รวมงบกลาง 846,470.50 9,693,950.00 10,223,160

เงนิสมทบกองทนุหลกัประกนัสุขภาพ 240,592.50 200,000.00 200,000

เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวน
ทองถิน่ (กบท.)

315,000.00 346,000.00 340,000

สาํรองจาย 0.00 495,550.00 561,960

รายจายตามขอผกูพนั

เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 0.00 1,392,000.00 1,593,600

เบี้ยยงัชีพผูป วยเอดส 42,000.00 48,000.00 48,000

เงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน 378,296.44 0.00 0

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 248,878.00 280,000.00 300,000

เบี้ยยงัชีพผูสูงอายุ 0.00 6,932,400.00 7,179,600

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวมงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 5,643,096.44 4,377,100.00 5,593,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,374,990.85 10,077,170.00 8,150,580

รวมคาทีด่นิและสิง่กอสราง 5,264,800.00 4,377,100.00 5,593,900
รวมงบลงทุน 5,264,800.00 4,377,100.00 5,593,900

โครงการปรบัปรุงร ัว้องคการบรหิารสวนตาํบล
หนองไผแกว

0.00 0.00 617,800

โครงการปรบัปรุงหอกระจายขาวองคการบรหิาร
สวนตาํบลหนองไผแกว

0.00 0.00 400,000

โครงการปรบัปรุงถนนลูกรงั ซอยบานทดินอย  
หมู 2

0.00 0.00 0

รวมเงนิอุดหนุน 378,296.44 0.00 0
รวมงบเงนิอุดหนุน 378,296.44 0.00 0

โครงการปรบัปรุงถนนและทอระบายน้ําบาน
เจกซง จรดถนนสาย 344 บานบงึ – แกลง  หมู 5

310,000.00 0.00 0

โครงการปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟสัทตกิคอนกรีต สาย
บานหนองในเชือ่มถนนทางหลวงสาย 344  หมู 4

0.00 0.00 0

โครงการปรบัปรุงฝายน้ําลนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอยบานลุงนวย หมู 4

0.00 320,000.00 0

โครงการปรบัปรุงหลงัคาอาคารอเนกประสงค 
คสล. 2 ช ัน้

0.00 0.00 0

งบเงนิอุดหนุน

โครงการปรบัปรุงถนนลูกรงัสาธารณประโยชน
สายบานเฮียสาโรจน หมู 4

0.00 0.00 450,000



รวม
รวม
รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัผูดาํรงตาํแหนง เลขานุการนายก อบต. เดอืน
ละ 7,560.- บาท  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิคาตอบแทนนายก
องคการบรหิารสวนตาํบล  รองนายกองคการบรหิารสวนตาํบล  ประธานสภาองคการ
บรหิารสวนตาํบล  รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตาํบล  สมาชกิสภาองคการ
บรหิารสวนตาํบล  เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตาํบล และเลขานุการสภา
องคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557

เงนิคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองคการบรหิารสวนตาํบล 90,720 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทน ประจาํตาํแหนงสาํหรบัผูดาํรงตาํแหนง ดงัน้ี
- คาตอบแทนประจาํตาํแหนงของ นายก อบต.เดอืนละ 1,900 บาท  เป็นเงนิ   
22,800 บาท
- คาตอบแทนประจาํตาํแหนงของรองนายก อบต. จาํนวน 2 ตาํแหนง ๆ ละ 950 บาท 
เป็นเงนิ 1,900 บาท รวมเป็นเงนิ 22,800 บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิคาตอบแทนนายกองคการบรหิาร
สวนตาํบล  รองนายกองคการบรหิารสวนตาํบล  ประธานสภาองคการบรหิารสวน
ตาํบล  รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตาํบล  สมาชกิสภาองคการบรหิารสวน
ตาํบล  เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตาํบล และเลขานุการสภาองคการบรหิาร
สวนตาํบล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557

เงนิคาตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 45,600 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัผูดาํรงตาํแหนง  ดงัน้ี 
- คาตอบแทนรายเดอืนของนายก อบต.เดอืนละ 21,120 บาท เป็นเงนิ 253,440 บาท  
- คาตอบแทนรองนายก อบต.จาํนวน 2 ตาํแหนง ๆละ 11,610 บาท เป็นเงนิเดอืนละ 
23,220 บาท รวมเป็นเงนิ  278,640 บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิคาตอบแทนนายกองคการบรหิาร
สวนตาํบล  รองนายกองคการบรหิารสวนตาํบล  ประธานสภาองคการบรหิารสวน
ตาํบล  รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตาํบล  สมาชกิสภาองคการบรหิารสวน
ตาํบล  เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตาํบล และเลขานุการสภาองคการบรหิาร
สวนตาํบล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557

เงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายก/รองนายก 45,600 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท ั่วไป

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เงนิเดือน (ฝ ายการเมือง) 1,783,800 บาท
เงนิเดือนนายก/รองนายก 532,080 บาท

ประมาณการรายจายรวมท ัง้สิน้ 53,500,000 บาท จายจากรายไดจดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป 11,784,270 บาท
งบบุคลากร 7,200,240 บาท

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว

อาํเภอ บานบงึ   จงัหวดัชลบุรี

เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนพเิศษสาํหรบัผูดาํรงตาํแหนง ดงัน้ี
- คาตอบแทนพเิศษของ นายก อบต. เดอืนละ 1,900.- บาท  เป็นเงนิ 22,800.- บาท
- คาตอบแทนพเิศษของรองนายก อบต. จาํนวน 2 ตาํแหนง ๆละ 950.- บาท เป็นเงนิ 
1,900.- บาท รวมเป็นเงนิ  22,800.- บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิคาตอบแทนนายกองคการบรหิาร
สวนตาํบล  รองนายกองคการบรหิารสวนตาํบล  ประธานสภาองคการบรหิารสวน
ตาํบล  รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตาํบล  สมาชกิสภาองคการบรหิารสวน
ตาํบล  เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตาํบล และเลขานุการสภาองคการบรหิาร
สวนตาํบล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557



จาํนวน

รวม
จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวนเงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 242,880 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว และเงนิเพิม่อืน่ๆ ของพนกังานจาง  จาํนวน  
18 อตัรา  ในสงักดัสาํนกัปลดั อบต. ตามกรอบอตัรากาํลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) 
ของ อบต.หนองไผแกว  เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวน
ทองถิน่ พ.ศ.2542 และหนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทีสุ่ด ที ่มท 
0809.3/ว 1372 ลงวนัที ่1 ก.ค. 2558

คาตอบแทนพนกังานจาง 2,230,680 บาท
เพือ่จายเป็นคาตอบแทนและเงนิปรบัปรุงคาตอบแทนของพนกังานจาง  จาํนวน      18 
อตัรา ในสงักดัสาํนกัปลดั อบต. ตามกรอบอตัรากาํลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของ 
อบต.หนองไผแกว เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ 
พ.ศ. 2542 และหนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทีสุ่ด ที ่        มท 
0809.5/ว 81  ลงวนัที ่10 ก.ค. 2557

เงนิประจาํตาํแหนง 186,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงของพนกังานสวนตาํบลทีมี่สทิธไิดรบั ตามกรอบ
อตัรากาํลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของ อบต.หนองไผแกว
เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.2542 และ
ประกาศ ก.อบต. เรือ่ง มาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธิีการจายเงนิเดอืน 
และประโยชนตอบแทนอืน่(ฉบบัที ่6) ลงวนัที ่7 มี.ค. 2559

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 126,600 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตางๆ ใหแกพนกังาน อบต. จาํนวน  9 อตัรา เชน คาตอบแทน
พเิศษของพนกังานสวนตาํบลผูไดรบัตาํแหนงและมีสทิธไิดรบัคาตอบแทนเป็นรายเดอืน
เทากบัอตัราเงนิประจาํตาํแหนงทีไ่ดรบัอยู, เงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว, เงนิปรบัเพิม่
ตามคณุวุฒ ิตามกรอบอตัรากาํลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของ อบต.หนองไผแกว 
เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.2542 และ
หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลงวนัที ่1 
ก.ค. 2558

เงนิเดือนพนกังาน 2,630,280 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงตาํแหนงของพนกังานสวนตาํบลรวมท ัง้ปี  
จาํนวน 9 อตัรา ตามกรอบอตัรากาํลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของ อบต.หนองไผแกว
เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.2542 และ
ประกาศ ก.อบต. เรือ่ง มาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธิีการจายเงนิเดอืน 
และประโยชนตอบแทนอืน่(ฉบบัที ่5) ลงวนัที ่28 ม.ค.2559

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัผูดาํรงตาํแหนง ดงัน้ี
- ประธานสภา อบต. เดอืนละ 11,610.- บาท  เป็นเงนิ 139,320.- บาท
- รองประธานสภา อบต. เดอืนละ 9,500.- บาท เป็นเงนิ 114,000.- บาท
- สมาชกิสภา อบต.จาํนวน 8 ตาํแหนงๆ ละ 7,560 บาท เป็นเงนิ 60,480 บาท      รวม
เป็นเงนิ  725,760  บาท
- เลขานุการสภา อบต. เดอืนละ 7,560.- บาท  เป็นเงนิ 90,720.- บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิคาตอบแทนนายกองคการบรหิาร
สวนตาํบล  รองนายกองคการบรหิารสวนตาํบล  ประธานสภาองคการบรหิารสวน
ตาํบล  รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตาํบล  สมาชกิสภาองคการบรหิารสวน
ตาํบล  เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตาํบล และเลขานุการสภาองคการบรหิาร
สวนตาํบล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557

เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 5,416,440 บาท

เงนิคาตอบแทนสมาชกิสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่ 1,069,800 บาท
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จาํนวนรายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นรายจายดงัน้ี
- คารบัรองในการตอนรบับุคคลหรือคณะบุคคล (ไมเกนิปีละรอยละ1 ของรายไดจรงิ
ปีงบประมาณทีล่วงมาโดยไมรวมรายไดจากเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ เงนิกู เงนิจายขาด
เงนิสะสมและเงนิทีมี่ผูอุทศิให)
- คาเล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทองถิน่หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
หรือการประชุม
เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/2381  ลงวนัที ่ 28 ก.ค. 2548

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 450,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บเลมหรือเขาปกหนงัสือ  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรพัยสนิ  คาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบ้ียประกนั  คาใชจายใน
การดาํเนินคด ี คาจางเหมาบรกิาร  คาตดิต ัง้ไฟฟ า  คาตดิต ัง้ประปา  คาตดิต ัง้
โทรศพัท  คาตดิต ัง้อนิเตอรเน็ต  คาตดิต ัง้เครือ่งสงสญัญาณตาง ๆ คาใชจายในการทาํ
ประกนัภยัรถยนตราชการ ฯลฯ  เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่
มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9 ธ.ค.2559  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 
0808.2/ว 2633 ลงวนัที ่14 ส.ค. 2552  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่
มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 ก.ค.2556

คาใชสอย 2,002,000 บาท
รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรของขาราชการสวนทองถิน่ ตามประเภทและ
อตัราเงนิบาํรุงการศกึษาและคาเลาเรียน เป็นไปตามiระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตรของพนกังานสวนทองถิน่ พ.ศ.2541 แกไข
เพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่3) พ.ศ.2549 พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษา
ของบุตร พ.ศ. 2523 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ และตามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ดวนทีสุ่ด    
ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวนัที ่28 ม.ิย. 2559

คาเชาบาน 84,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาเชาบานใหกบัพนกังานผูมีสทิธ ิสาํนกัปลดั  อบต.หนองไผแกว เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 
2548 แกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 
0808.2/ว 5862  ลงวนัที ่12 ต.ค. 2559

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแกพนกังานสวนตาํบลและ
พนกังานจางทีป่ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบกิจายเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ พ.ศ. 2559

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 620,530 บาท

สาํหรบัจายเป็นคาตอบแทนในลกัษณะตาง ๆ ตามอตัราทีก่ฎหมาย/ระเบียบ กาํหนด 
ประกอบดวย
- เงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ   จาํนวน  390,530.-  บาท  สาํหรบัจาย
เป็นเงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ(เงนิรางวลัประจาํปี) สาํหรบัพนกังาน
สวนทองถิน่  เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกาํหนด
ประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจาํปีแกพนกังาน
สวนทองถิน่ใหเป็นรายจายอืน่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2557
- เงนิคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  จาํนวน  20,000.-  บาท  เพือ่จายให
บุคคลหรือคณะกรรมการผูรบัผดิชอบการจดัซ้ือจดัจางและการบรหิารงานพสัดภุาครฐั 
เชน บุคคลหรือคณะกรรมการซ้ือหรือจาง  บุคคลหรือคณะกรรมการดาํเนินการจางที่
ปรกึษา  บุคคลหรือคณะกรรมการดาํเนินงานจางออกแบบหรือควบคมุงานกอสราง  
เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงการคลงั ดวนทีสุ่ด ที ่กค 0402.5/ว 146  ลงวนัที ่19 
ก.ย. 2560
- เงนิตอบแทนเจาหนาทีใ่นการเลือกต ัง้  จาํนวน  200,000.- บาท  เป็นไปตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวนัที ่6 ก.ค. 2561  
- เงนิคาตอบแทนอืน่ ๆ จาํนวน  10,000.- บาท  สาํหรบัจายเป็นเงนิคาตอบแทนผู
ปฏบิตัริาชการ  เชน  คาตอบแทนคณะกรรมการประเมนิผลงาน   คาตอบแทน
คณะกรรมการการสอบคดัเลือกหรือคดัเลือกพนกังานและลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ฯ 

งบดาํเนินงาน 4,506,530 บาท
คาตอบแทน 754,530 บาท
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เพือ่เป็นคาใชจายในการจดักจิกรรมเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวัมหาวชริาลงกรณ  บดนิทรเทพยวรางกูร  เชน ประดบัธงตราสญัลกัษณ ทาํบุญ
ตกับาตร พธิีจุดเทียนชยัถวายพระพร  และบาํเพ็ญสาธารณประโยชนเพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกุศล  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจดังาน การจดัการ
แขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนักีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ พ.ศ.2559    
 ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 64 ขอ 1

เพือ่จายเป็นคาใชจายอืน่ ๆ เชน  คาของขวญั  ของรางวลั  หรือเงนิรางวลั   คา
พวงมาลยั  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  พวงมาลา  คาชดใชความเสียหายหรือคา
สนิไหมทดแทน  เงนิชวยเหลือพนกังาน หรือลูกจางทีต่องหาคดอีาญา คาเบ้ียเล้ียงพยาน
หรือผูตองหา ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284 ลง
วนัที ่10 พ.ย.2530

โครงการเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียน หรือคาใชจายในทาํนองเดยีวกนัทีเ่รียกชือ่
อยางอืน่สาํหรบัการฝึกอบรม ประชุม สมัมนา ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของ
เจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2555  แกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารบัการฝึกอบรมของ
เจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557 
 ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) หนา 69 ขอ 2

คาใชจายอืน่ ๆ 7,000 บาท

สาํหรบัเป็นคาใชจายในการเลือกต ัง้ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ตามที่
คณะกรรมการการเลือกต ัง้กาํหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตาํแหนงทีว่าง 
และกรณีคณะกรรมการการเลือกต ัง้ส ั่งใหมีการเลือกต ัง้ใหม และกรณีอืน่ๆ) 
เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวนัที ่6 ก.ค. 2561 
 ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 70 ขอ 10

คาใชจายในการอบรมและสมัมนา 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายประชาสมัพนัธตางๆ  เชน  จดัทาํเอกสารเผยแพรความรู เชน 
วารสาร  แผนพบั โปสเตอร โรลอพั ฯลฯ และประชาสมัพนัธผานสือ่ตาง ๆ เพือ่ให
ประชาชนมีความรูความเขาใจเกีย่วกบัการมีสวนรวมของประชาชนและใหความรู
เกีย่วกบัการบรกิารกจิการของ อบต.  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552  และ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 
 ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 70 ขอ 8

คาใชจายในการเลือกต ัง้ 500,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร
ของพนกังานสวนตาํบล ลูกจาง  คณะผูบรหิารและสมาชกิสภา อบต. เชน คาเบ้ียเล้ียง
เดนิทาง คาพาหนะ คาเชาทีพ่กั คาบรกิารจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พเิศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบนิ คาลงทะเบียนตางๆ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของ
เจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2555  แกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารบัการฝึกอบรมของ
เจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557 
 ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) หนา 69 ขอ 2

คาใชจายในการประชาสมัพนัธกจิการของ อบต. 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเชาพ้ืนที ่(Hosting) คาตอโดเมน (Domain) และคาใชจายทีเ่กีย่วของ
กบัการจดัทาํเว็บไซตของ อบต.หนองไผแกว 
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552  และ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 
 ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 70 ขอ 9

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 200,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
คาใชจายในการจดัทาํเว็บไซดของ อบต. 5,000 บาท



จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

รวม
จาํนวน

จาํนวนวสัดุไฟฟ าและวทิยุ 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาสงิของตาง ๆ ทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน เชน ไมโครโฟน ขาต ัง้ ฯลฯ 
และสิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใชแลวยอมสิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไป
ในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน  ปล ัก๊ไฟฟ า  สวติซไฟฟ า  หลอดไฟฟ า ฯลฯ รวมถงึคาวสัดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

วสัดุสาํนกังาน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาสงิของตาง ๆ ในสาํนกังานทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะคงทน เชน เครือ่งคดิ
เลข  เครือ่งเย็บกระดาษ กรรไกร ฯลฯ และสิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใชแลวยอม
สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน กระดาษ แฟ ม ปากกา 
ดนิสอ  สิง่พมิพทีไ่ดจากการซ้ือหรือจางพมิพ  น้ําดืม่สาํหรบับรกิารประชาชนใน
สาํนกังาน ฯลฯ รวมถงึคาวสัดอุุปกรณประกอบและอะไหล เป็นไปตามหนงัสือกรม
สงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 
2559 และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

เพือ่จายเป็นคาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสนิเพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ เป็นไป
ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่      16 
ก.ค.2556

คาวสัดุ 1,090,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการอบรมและเผยแพรความรูดานขอมูลขาวสารแกประชาชน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารบั
การฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557 และ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540  
 ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 71 ขอ 13

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 100,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการฝึกอบรมเพิม่ขดีความสามารถในการปฏบิตัริาชการ  มีความ
รบัผดิชอบในหนาทีแ่ละเกดิความสามคัคใีนองคกร  สาํหรบัคณะผูบรหิาร สมาชกิสภา 
อบต. พนกังานสวนตาํบลและพนกังานจาง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารบั
การฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557   
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 71 ขอ 12

โครงการอบรมและเผยแพรความรูดานขอมูลขาวสารแกประชาชน 10,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการฝึกอบรม  สมัมนาและศกึษาดงูาน  เพือ่พฒันาและเพิม่
ประสทิธภิาพของ คณะผูบรหิาร สมาชกิสภา อบต. พนกังาน  ลูกจาง  ผูนําทองถิน่และ
บุคคลทีเ่กีย่วของ  ในการพฒันาพ้ืนทีต่าํบลหนองไผแกว  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารบั
การฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557   
 ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 69 ขอ 1

โครงการสรางจติสาํนึกดานคณุธรรมและจรยิธรรมในการปฏบิตังิาน 10,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการฝึกอบรมใหความรู  เพือ่ใหเด็กและเยาวชน มีความรูความ
เขาใจเกีย่วกบัวนิยัในการปฏบิตัริาชการ และป องกนัปญัหาการทุจรติในหนวยงานของ
รฐั  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รบัการฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557   
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 70 ขอ 11

โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานของคณะผูบรหิาร สมาชกิสภาทองถิน่ บุคลากรทองถิน่และ
ผูนําทองถิน่

300,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการจดักจิกรรมเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสริกิติิ ์
กระบรมราชนีินาถ ในรชักาลที ่9 เชน ประดบัธงตราสญัลกัษณ ทาํบุญตกับาตร พธิีจุด
เทียนชยัถวายพระพร  และบาํเพ็ญสาธารณประโยชนเพือ่ถวายเป็นพระราชกุศล 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจดังาน การจดัการ
แขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนักีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ พ.ศ.2559    
 ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 64 ขอ 2

โครงการโตไปไมโกง สรางเด็กไทยไมคอรปัช ั่น 30,000 บาท

โครงการเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ 20,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาโทรศพัทสาํหรบั ทีท่าํการองคการบรหิารสวนตาํบล เป็นไปตาม พ.ร.บ.
สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 
2552  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 
ก.ค.2556

เพือ่จายเป็นคาไฟฟ า สาํหรบัทีท่าํการองคการบรหิารสวนตาํบลและหนวยงานสงักดั 
อบต.หนองไผแกว เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.
2537 แกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 ก.ค.2556

คาบรกิารโทรศพัท 30,000 บาท

คาสาธารณูปโภค 660,000 บาท
คาไฟฟ า 550,000 บาท

วสัดุคอมพวิเตอร 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร เชน แผนดสิก โปรแกรม  หมกึพมิพ  สาย
เคเบลิ  เมาส เครือ่งกระจายสญัญาณ ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรม
สงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

วสัดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาวสัดใุนการโฆษณาและเผยแพร เชน สีและพูกนั ฟิลม รูปสีหรือขาวดาํที่
ไดจากการจาง อดัขยาย ขาต ัง้กลอง ฯลฯ  เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรม
สงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

วสัดุการเกษตร 70,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดกุารเกษตร เชน เคยีว สปรงิเกอร  ปุ ย พืชและสตัว วสัดเุพาะ
ชาํ ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/
ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย 70,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดวุทิยาศาสตร เชน คลอรีน สาํหรบัใชในตาํบลหนองไผแกว  
เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ 400,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาน้ํามนัเช้ือเพลงิสาํหรบัรถยนต  รถตดัหญา  รวมถงึน้ํามนัเครือ่ง  น้ํามนั
เกียร  น้ํามนัเฟืองทาย  จารบี ไสกรอง ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และ
หนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่     
9 ม.ิย. 2558

วสัดุยานพาหนะและขนสง 100,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาอุปกรณและอะไหลของรถยนต รถจกัรยานยนต เชน หวัเทียน  คา
เปลีย่นยางนอกยางใน แบตเตอรี ่ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรม
สงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

วสัดุกอสราง 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาซ้ือวสัดกุอสราง เชน ไมอดั  ตะปู เชือก พลาสตกิ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่
27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

วสัดุงานบานงานครวั 80,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาสงิของตาง ๆ โดยสภาพมีลกัษณะคงทน เชน หมอ กะทะ มีด ถาดน้ํา 
จานรอง ฯลฯ และสิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใชแลวยอมสิน้เปลือง หมดไป หรือ
เปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน  แปรง ไมกวาด สบู ผงซกัฟอก ฯลฯ รวมถงึคา
วสัดอุุปกรณประกอบและอะไหล เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ 
ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558
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เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร สาํหรบังานสาํนกังาน  จาํนวน  1  ชุด  โดยมี
คณุลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลกั (2 core) มีความเร็ว
สญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.5 GHz หรือดกีวา จาํนวน 1 หนวย
- มีหนวยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจดัเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดกีวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จาํนวน 
1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดกีวา จาํนวน 1 หนวย
- มีชองเชือ่มตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดกีวา จาํนวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชือ่มตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป นพมิพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LED หรือดกีวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาด
ไมนอยกวา 19 น้ิว จาํนวน 1 หนวย
เป็นไปตามประกาศกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม  เรือ่ง เกณฑราคากลางและ
คณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพวิเตอร ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่23 พ.ค. 
2561 และตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0210.5/ว 5794  ลงวนัที ่ 10 ต.ค. 
2559 ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 90 ขอ 2

ครุภณัฑคอมพวิเตอร
เครือ่งคอมพวิเตอร 16,000 บาท

เครือ่งตดัหญาแบบลอจกัรยาน 12,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งตดัหญาแบบลอจกัรยาน  จาํนวน  1  เครือ่ง  โดยมี
คณุลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี
- เป็นเครือ่งตดัหญาแบบเข็น
- เครือ่งยนตขนาดไมนอยกวา 5 แรงมา
- ขนาดเสนผาศนูยกลางของลอ ประมาณ 26 น้ิว
- รศัมีตดัหญาไดกวางไมนอยกวา 20 น้ิว
- ความจุถงัน้ํามนัเครือ่งยนต ไมนอยกวา 1.50 ลติร
เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 หนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558  และหนงัสือสาํนกังบประมาณ ที ่นร 0731.1/
ว 25  ลงวนัที ่22 ธ.ค.2560
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1      
 หนา 9 ขอ 3

คาครุภณัฑ 65,500 บาท
ครุภณัฑงานบานงานครวั

เพือ่จายเป็นคาบรกิารโทรคมนาคม  คาเชาคูสายอนิเตอรเน็ตตาํบล  เป็นไปตาม พ.ร.บ.
สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 
2552  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 
ก.ค.2556

งบลงทุน 65,500 บาท

เพือ่จายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณตั ิคาซ้ือดวงตรา ไปรษณียากร  คาเชาตู
ไปรษณีย เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิม่เตมิ(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 ก.ค.2556

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 50,000 บาท

คาบรกิารไปรษณีย 30,000 บาท

เครือ่งสาํรองไฟฟ า 17,700 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ า  จาํนวน  3  เครือ่ง  โดยมีคณุลกัษณะพ้ืนฐาน 
ดงัน้ี
- มีกาํลงัไฟฟ าดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสาํรองไฟฟ าไดไมนอยกวา 15 นาที
เป็นไปตามประกาศกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม  เรือ่ง เกณฑราคากลางและ
คณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพวิเตอร ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่              23 
พ.ค. 2561 และตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0210.5/ว 5794           ลง
วนัที ่ 10 ต.ค. 2559
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 90 ขอ 2
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จอภาพแบบ LED 2,800 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือจอภาพแบบ LED จาํนวน  1 จอ  โดยคณุลกัษณะพ้ืนฐาน 
- จอภาพแบบ LED ขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว 
- รองรบัความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา 1,366x768 Pixel 
- มี Refresh Rate ไมนอยกวา 60 Hz 
- มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 
เป็นไปตามประกาศกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม  เรือ่ง เกณฑราคากลางและ
คณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพวิเตอร ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่              23 
พ.ค. 2561 และตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0210.5/ว 5794           ลง
วนัที ่ 10 ต.ค. 2559
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 90 ขอ 2

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งพมิพ Multifunction ชนิดเลเซอรสี จาํนวน  1  เครือ่ง  
โดยมีคณุลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี
- เป็นอุปกรณทีมี่ความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายใน
เครือ่งเดยีวกนั
- มีความละเอียดในการพมิพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพมิพรางขาวดาไมนอยกวา 22 หนาตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพมิพรางสีไมนอยกวา 22 หนาตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจาํ (Memory) ขนาดไมนอยกวา 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดาํ และ สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป อนเอกสารอตัโนมตั ิ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสาํเนาเอกสารไดท ัง้สีและขาวดาํ
- สามารถทาํสาํเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สาํเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถงึ 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชือ่มตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา จาํนวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชือ่มตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดกีวา จาํนวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกบั A4, Letter, Legal และ Custom 
เป็นไปตามประกาศกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม  เรือ่ง เกณฑราคากลางและ
คณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพวิเตอร ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่              23 
พ.ค. 2561 และตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0210.5/ว 5794            ลง
วนัที ่10 ต.ค. 2559
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 90 ขอ 2

อุดหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอบานบงึ  เพือ่เป็นคาดาํเนินการในการจดังานรฐัพธิีตาง 
ๆ ในการรวมพลงัรวมกนัถวายราชสกัการะและถวายความจงรกัภกัดตีอสถาบนั
พระมหากษตัรยิ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ พ.ศ.2559 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 
3616  ลงวนัที ่24 ม.ิย. 2559 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 85 ขอ 1

เงนิอุดหนุนสวนราชการ
โครงการจดังานรฐัพธิี อาํเภอบานบงึ จงัหวดัชลบุรี 12,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 12,000 บาท
เงนิอุดหนุน 12,000 บาท

เครือ่งพมิพ Multifunction ชนิดเลเซอรสี 17,000 บาท
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จาํนวนเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 29,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรของขาราชการสวนทองถิน่ ตามประเภทและ
อตัราเงนิบาํรุงการศกึษาและคาเลาเรียน เป็นไปตามiระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตรของพนกังานสวนทองถิน่ พ.ศ.2541 แกไข
เพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่3) พ.ศ.2549 พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษา
ของบุตร พ.ศ. 2523 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ และตามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ดวนทีสุ่ด ที ่
กค 0422.3/ว 257 ลงวนัที ่28 ม.ิย. 2559

คาเชาบาน 42,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาเชาบานใหกบัพนกังานผูมีสทิธ ิในกองคลงั  อบต.หนองไผแกว  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 
2548 แกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 
0808.2/ว 5862  ลงวนัที ่12 ต.ค. 2559

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแกพนกังานสวนตาํบลและ
พนกังานจางทีป่ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบกิจายเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ พ.ศ. 2559

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 215,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ(เงนิรางวลัประจาํปี) สาํหรบั
พนกังานสวนทองถิน่  โดยถือปฏบิตัติามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกาํหนดประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลั
ประจาํปีแกพนกังานสวนทองถิน่ใหเป็นรายจายอืน่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
พ.ศ. 2557

งบดาํเนินงาน 975,000 บาท
คาตอบแทน 291,000 บาท

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 105,600 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแก พนกังานจาง จาํนวน 6 อตัรา  ตาม
กรอบอตัรากาํลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของ อบต.หนองไผแกว  เป็นไปตาม
พระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.2542 และหนงัสือ
สาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลงวนัที ่            
1 ก.ค. 2558

คาตอบแทนพนกังานจาง 780,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจางของพนกังานจาง  จาํนวน 6 อตัรา  ตามกรอบอตัรากาํลงั 3 ปี (พ.ศ.
2561-2563) ของ อบต.หนองไผแกว เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงาน
บุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว 81  ลงวนัที ่10 ก.ค. 2557

เงนิประจาํตาํแหนง 42,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงสาํหรบัพนกังานสวนตาํบลทีมี่สทิธไิดรบั  ตามกรอบ
อตัรากาํลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของ อบต.หนองไผแกว
เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.2542 และ
ประกาศ ก.อบต. เรือ่ง มาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธิีการจายเงนิเดอืน 
และประโยชนตอบแทนอืน่(ฉบบัที ่6) ลงวนัที ่7 มี.ค. 2559

เงนิเดือนพนกังาน 1,380,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนและจายเป็นคาปรบัปรุงตาํแหนงและเงนิเดอืน ใหแกพนกังาน
สวนตาํบล  จาํนวน 4 อตัรา  ตามกรอบอตัรากาํลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของ อบต.
หนองไผแกว  เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.
2542 และประกาศ ก.อบต. เรือ่ง มาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธิีการจาย
เงนิเดอืน และประโยชนตอบแทนอืน่(ฉบบัที ่5) ลงวนัที ่28 ม.ค.2559

งบบุคลากร 2,307,600 บาท
เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 2,307,600 บาท

งานบรหิารงานคลงั 3,339,900 บาท
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เพือ่เป็นคาใชจายในการออกหนวยบรกิารรบัชาํระภาษีนอกสถานทีแ่ละการใหความรู
เกีย่วกบัภาษี  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 พ.ร.บ.กาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 
0808.3/ว 4522  ลงวนัที ่11 ส.ค. 2558
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 89 ขอ 4

เพือ่เป็นคาใชจายในการดาํเนินการออกสาํรวจโรงเรือน ป ายและกจิการทีเ่ขาขายตอง
ขอใบอนุญาตตางๆ ของ อบต.หนองไผแกว  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552  และพ.ร.บ.กาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 89 ขอ 3

โครงการออกหนวยรบัชาํระภาษีและใหความรูเกีย่วกบัภาษีนอกสถานที่ 10,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการดาํเนินการจดัทาํแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัยสนิขององคการ
บรหิารสวนตาํบล เชน คาจางดาํเนินการ  การจดัทาํฐานขอมูลทีด่นิและสิง่ปลุกสราง ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัยสนิของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่  พ.ศ.2550 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่
มท 0808.3/ว 462  ลงวนัที ่ 29 ก.พ. 2551
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 69 ขอ 4

โครงการออกสาํรวจโรงเรือน ป าย และกจิการทีเ่ขาขายตองขอใบอนุญาต 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียน หรือคาใชจายในทาํนองเดยีวกนัทีเ่รียกชือ่
อยางอืน่สาํหรบัการฝึกอบรม ประชุม สมัมนา ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของ
เจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2555  แกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารบัการฝึกอบรมของ
เจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557 
 ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) หนา 69 ขอ 2

โครงการจดัทาํแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัยสนิ 80,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการประชาสมัพนัธตาง ๆ เชน จดัทาํเอกสารเผยแพรความรู
เกีย่วกบัการชาํระภาษี  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552  และ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 70 ขอ 8

คาใชจายในการอบรมและสมัมนา 60,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ สาํหรบัเป็น คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาเชา
ทีพ่กั และคาใชจายอืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการของพนกังานสวนตาํบล พนกังาน
จาง ท ัง้ในประเทศและตางประเทศ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของ
เจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2555  แกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารบัการฝึกอบรมของ
เจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557 
 ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) หนา 69 ขอ 2

คาใชจายในการประชาสมัพนัธ 10,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 50,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 80,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บเลมหรือเขาปกหนงัสือ  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรพัยสนิ  คาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบ้ียประกนั  คาใชจายใน
การดาํเนินคด ี คาจางเหมาบรกิาร  คาตดิต ัง้ไฟฟ า  คาตดิต ัง้ประปา  คาตดิต ัง้
โทรศพัท  คาตดิต ัง้อนิเตอรเน็ต  คาตดิต ัง้เครือ่งสงสญัญาณตาง ๆ คาใชจายในการทาํ
ประกนัภยัรถยนตราชการ ฯลฯ  เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่
มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9 ธ.ค.2559  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 
0808.2/ว 2633 ลงวนัที ่14 ส.ค. 2552  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่
มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 ก.ค.2556

คาใชสอย 370,000 บาท
รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร
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จาํนวนโตะวางคอมพวิเตอร 5,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือโตะวางคอมพวิเตอร  จาํนวน 2 ชุด (แบบจดัหาท ั่วไป)
เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 90 ขอ 1

คาครุภณัฑ 57,300 บาท
ครุภณัฑสาํนกังาน

เพือ่จายเป็นคาบรกิารโทรคมนาคม  คาเชาคูสายอนิเตอรเน็ตตาํบล   เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่6) 
พ.ศ. 2552 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่
16 ก.ค.2556

งบลงทุน 57,300 บาท

เพือ่จายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณตั ิคาซ้ือดวงตรา ไปรษณียากร  คาเชาตู
ไปรษณีย   เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 
แกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 ก.ค.2556

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบรกิารโทรศพัทสาํหรบักองคลงั อบต.หนองไผแกว   เป็นไปตาม พ.ร.บ.
สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 
2552 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 
ก.ค.2556

คาบรกิารไปรษณีย 20,000 บาท

คาสาธารณูปโภค 34,000 บาท
คาบรกิารโทรศพัท 4,000 บาท

วสัดุคอมพวิเตอร 80,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัด ุคอมพวิเตอร เชน แผนดสิก หมกึพมิพ โปรแกรมอืน่ๆ ที่
เกีย่วของกบัคอมพวิเตอร  เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ 70,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาน้ํามนัเช้ือเพลงิสาํหรบัรถยนต  รถจกัรยานยนต รวมถงึน้ํามนัเครือ่ง
น้ํามนัเกียร  น้ํามนัเฟืองทาย จารบี  ไสกรองฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และ
หนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่     
9 ม.ิย. 2558

วสัดุยานพาหนะและขนสง 30,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาอุปกรณและอะไหลของรถยนต รถจกัรยานยนต เชน หวัเทียน  คา
เปลีย่นยางนอกยางใน แบตเตอรี ่ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรม
สงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

วสัดุสาํนกังาน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาซ้ือสิง่ของตางๆ เชน กระดาษ แฟ ม ปากกา ดนิสอ  สิง่พมิพทีไ่ดจากการ
ซ้ือหรือจาง แบบพมิพ ฯลฯ หรือสิง่ของทีมี่ลกัษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกตมีิอายุการใชงานไมยาวนาน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กดิขึน้กบัคาสิง่ของ เชน คาขนสง คา
ประกนัภยั คาตดิต ัง้ ฯลฯ  เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

เพือ่จายเป็นคาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสนิเพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ เป็นไป
ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่      16 
ก.ค.2556

คาวสัดุ 280,000 บาท

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 60,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ า  จาํนวน  3  เครือ่ง  โดยมีคณุลกัษณะพ้ืนฐาน 
ดงัน้ี
- มีกาํลงัไฟฟ าดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสาํรองไฟฟ าไดไมนอยกวา 15 นาที
เป็นไปตามประกาศกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม  เรือ่ง เกณฑราคากลางและ
คณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพวิเตอร ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่              23 
พ.ค. 2561 และตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0210.5/ว 5794            ลง
วนัที ่ 10 ต.ค. 2559
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 90 ขอ 2

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งพมิพชนิดเลเซอรขาวดาํ  จาํนวน  1  เครือ่ง  โดยมี
คณุลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี
- มีความละเอียดในการพมิพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพมิพรางไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจาํ (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีชองเชือ่มตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา จาํนวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกบั A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามประกาศกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม  เรือ่ง เกณฑราคากลางและ
คณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพวิเตอร ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่              23 
พ.ค. 2561 และตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0210.5/ว 5794            ลง
วนัที ่ 10 ต.ค. 2559
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 90 ขอ 2

เครือ่งสาํรองไฟฟ า 17,700 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร สาํหรบังานสาํนกังาน  จาํนวน  2  ชุด  โดยมี
คณุลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลกั (2 core) มีความเร็ว
สญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.5 GHz หรือดกีวา จาํนวน 1 หนวย
- มีหนวยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจดัเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดกีวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จาํนวน 
1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดกีวา จาํนวน 1 หนวย
- มีชองเชือ่มตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดกีวา จาํนวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชือ่มตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป นพมิพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LED หรือดกีวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาด
ไมนอยกวา 19 น้ิว จาํนวน 1 หนวย
เป็นไปตามประกาศกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม  เรือ่ง เกณฑราคากลางและ
คณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพวิเตอร ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่              23 
พ.ค. 2561 และตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0210.5/ว 5794            ลง
วนัที ่ 10 ต.ค. 2559
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 90 ขอ 2

เครือ่งพมิพชนิดเลเซอรขาวดาํ 2,600 บาท

ครุภณัฑคอมพวิเตอร
เครือ่งคอมพวิเตอร 32,000 บาท
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จาํนวน

จาํนวนวสัดุไฟฟ าและวทิยุ 30,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาสายอากาศหรือเสาอากาศ  สาํหรบัวทิยุสือ่สาร  หมอแปลงไฟฟ า  
ลาํโพง  ไฟฉายสปอรตไลท ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ 
ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

วสัดุสาํนกังาน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาซ้ือสิง่ของเครือ่งใชตางๆ เชน กระดาษ แฟ ม ปากกา ดนิสอ ฯลฯ เป็นไป
ตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลง
วนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

เพือ่จายเป็นคาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสนิใหสามารถใชงานไดตามปกต ิเป็นไปตาม
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 ก.ค.2556

คาวสัดุ 230,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการฝึกอบรมใหความรู แนะนําเทคนิควธิีการดบัเพลงิเบ้ืองตน แก
สถานศกึษา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารบัการฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557 
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 48 ขอ 4 

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 150,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัฝึกอบรมใหความรูดานการป องกนัและระงบัอคัคภียั  
ใหแก ผูนําชุมชน  หนวยงานราชการและสถานประกอบการในพ้ืนที ่
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารบั
การฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ. 2557 
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ.(2561-2564) หนา 48 ขอ 4

โครงการฝึกอบรมใหความรูเบ้ืองตนในการดบัเพลงิใหกบัสถานศกึษา 35,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการดาํเนินการป องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต เป็นไปตาม พ.ร.บ.กาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวน
ทีสุ่ด ที ่มท 0804.5/ว 1634 ลงวนัที ่22 ก.ย.2557 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 48 ขอ 2

โครงการฝึกอบรมใหความรูดานการป องกนัและระงบัอคัคภียั 80,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการดาํเนินการป องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนนในชวงเทศกาลปี
ใหม เป็นไปตาม พ.ร.บ.กาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวน
ทีสุ่ด ที ่มท 0804.5/ว 1634 ลงวนัที ่22 ก.ย.2557 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 48 ขอ 1

โครงการป องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 25,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการป องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตาง ๆ  เชน การป องกนั
และแกไขปญัหาอุทกภยั  น้ําป าไหลหลาก  ภยัแลง  ภยัหนาว  อคัคภียั เป็นตน
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 และตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0313.4/
ว 667  ลงวนัที ่ 12  มี.ค. 2545 
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 48 ขอ 3

โครงการป องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม 25,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
โครงการป องกนัและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนทีเ่กดิจากสาธารณภยั 30,000 บาท

งบดาํเนินงาน 575,000 บาท
คาใชสอย 345,000 บาท

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน 575,000 บาท



จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวนวสัดุเครือ่งดบัเพลงิ 60,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดเุครือ่งดบัเพลงิ  เชน  ถงัดบัเพลงิ ลุกบอลดบัเพลงิ สายสงน้ํา
ดบัเพลงิ  หวัฉีดน้ําดบัเพลงิ  ขอตอสามทาง  ขวานดบัเพลงิ แฉลงคอหาน ครีมตดัเหล็ก
ดบัเพลงิ ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 
0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

วสัดุเครือ่งแตงกาย 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งแตงกายของพนกังานดบัเพลงิ  เชน  หมวกดบัเพลงิชนิด
หงอนเดยีวพรอมกระบงัหนา  ฮูดผาคลุมศรีษะ รองเทาดบัเพลงิ  ถุงมือดบัเพลงิ ฯลฯ 
เครือ่งแตงกายชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏบิตักิาร อปพร. เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาวสัดเุครือ่งแตงกายของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.
2560  หนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลง
วนัที ่27 ม.ิย. 2559    และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย 30,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดวุทิยาศาสตร เชน น้ํายา/ชุดอุปกรณตรวจสารเสพตดิใน
ปสัสาวะ เปลหามผูป วย ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

วสัดุยานพาหนะและขนสง 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาสงิของตาง ๆ โดยสภาพมีลกัษณะคงทน และสิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะ
เมือ่ใชแลวยอมสิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ รวมถงึคา
วสัดอุุปกรณประกอบและอะไหลเพือ่จายเป็นคาอุปกรณและอะไหลเชน หวัเทียน  คา
เปลีย่นยางนอกยางใน แบตเตอรี ่ไขควง  กรวยจราจร สญัญาณไฟกระพรบิ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558
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เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรของขาราชการสวนทองถิน่ ตามประเภทและ
อตัราเงนิบาํรุงการศกึษาและคาเลาเรียน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตรของพนกังานสวนทองถิน่ พ.ศ.2541 แกไข
เพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่3) พ.ศ.2549 พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษา
ของบุตร พ.ศ. 2523 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ และตามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ดวนทีสุ่ด     
ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวนัที ่28 ม.ิย. 2559

เพือ่จายเป็นคาตอบแทน การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแกพนกังานสวนตาํบลและ
พนกังานจางทีมี่คาํส ั่งใหปฏบิตังิานนอกเวลาราชการและมีสทิธิไ์ดรบัเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2559

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ(เงนิรางวลัประจาํปี) สาํหรบั
พนกังานสวนทองถิน่  โดยถือปฏบิตัติามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกาํหนดประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลั
ประจาํปีแกพนกังานสวนทองถิน่ใหเป็นรายจายอืน่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

คาตอบแทน 183,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 158,400 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว จาํนวน 9 อตัรา ตามกรอบอตัรากาํลงั 3 ปี 
(พ.ศ.2561-2563) ของ อบต.หนองไผแกว  เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบียบ
บรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.2542 และหนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลงวนัที ่1 ก.ค. 2558

งบดาํเนินงาน 1,508,400 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทน ใหกบัพนกังานจางท ั่วไปและพนกังานจางตามภารกจิ กอง
การศกึษาฯ จาํนวน 9 อตัรา ตามกรอบอตัรากาํลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของ อบต.
หนองไผแกว เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 
2542 และหนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว 81  
ลงวนัที ่10 ก.ค. 2557

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 93,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงของพนกังานสวนตาํบลทีมี่สทิธไิดรบั   ตามกรอบ
อตัรากาํลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของ อบต.หนองไผแกว
เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.2542 และ
ประกาศ ก.อบต. เรือ่ง มาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธิีการจายเงนิเดอืน 
และประโยชนตอบแทนอืน่(ฉบบัที ่6) ลงวนัที ่7 มี.ค. 2559

คาตอบแทนพนกังานจาง 1,002,000 บาท

เงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแกพนกังาน อบต. จาํนวน 1 อตัรา ตามกรอบ
อตัรากาํลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของ อบต.หนองไผแกว
เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.2542 และ
หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลงวนัที ่  
1 ก.ค. 2558

เงนิประจาํตาํแหนง 42,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนพรอมท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน ใหแกพนกังานสวนตาํบล กอง
การศกึษาฯ  จาํนวน 3 อตัรา ตามกรอบอตัรากาํลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของ อบต.
หนองไผแกว  เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.
2542 และประกาศ ก.อบต. เรือ่ง มาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธิีการจาย
เงนิเดอืน และประโยชนตอบแทนอืน่(ฉบบัที ่5) ลงวนัที ่28 ม.ค.2559

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 21,300 บาท

เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 1,936,740 บาท
เงนิเดือนพนกังาน 778,440 บาท

แผนงานการศกึษา
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 3,478,340 บาท
งบบุคลากร 1,936,740 บาท



รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวนคาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 30,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสนิเพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ   
เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่      
16 ก.ค.2556

โครงการศกึษาเรียนรูโครงการตามพระราชดาํร ิพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากจิกรรม เชน คาพาหนะ คาบตัรเขาชม ฯลฯ เพือ่สรางเยาวชนคนรุน
ใหมทีจ่ะสืบสานและนอมนําพระราชดาํรไิปใชในการดาํเนินชีวติอยางถูกตอง และ
สามารถบูรณาการไปสูการพฒันาชุมชนและสงัคมตอไป                 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารบั
การฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) หนา 67 ขอ 14

โครงการพฒันาและสงเสรมิการบรหิารศูนยพฒันาเด็กเล็ก 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการพฒันาและสงเสรมิการบรหิาร ศพด.ในสงักดั อบต.
หนองไผแกว  ในการจดัอบรมสมันาหรือประชุมเชงิปฏบิตักิารคณะกรรมการ ศพด. 
ผูดแูลเด็กเล็กและผูดแูลเด็กอนุบาลและปฐมวยัในสงักดั    
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารบั
การฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) หนา 65 ขอ 1

โครงการจดังานวนัเด็กแหงชาติ 300,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาของขวญั คาใชจายทีเ่กีย่วของในการจดังานวนัเด็กแหงชาตขิององคการ
บรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว
เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายในการจดังาน การ
จดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนักีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่พ.ศ.2559 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) หนา 65 ขอ 2

คาใชจายในการอบรมและสมัมนา 60,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียน หรือคาใชจายในทาํนองเดยีวกนัทีเ่รียกชือ่
อยางอืน่สาํหรบัการฝึกอบรม ประชุม สมัมนาฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของ
เจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2555  แกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารบัการฝึกอบรมของ
เจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) หนา 69 ขอ 2

คาใชจายในการประชาสมัพนัธ 15,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการทาํป ายประชาสมัพนัธตาง ๆ  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552  และ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 70 ขอ 8

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 50,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ สาํหรบัเป็นคาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาเชาที่
พกัและคาใชจายอืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนา  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของ
เจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2555  แกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารบัการฝึกอบรมของ
เจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) หนา 69 ขอ 2

เพือ่จายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บเลมหรือเขาปกหนงัสอื  คาระวางบรรทกุ  คาเชา
ทรพัยสนิ  คาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกนั  คาใชจายในการ
ดาํเนินคด ี คาจางเหมาบรกิาร  คาตดิต ัง้ไฟฟ า  คาตดิต ัง้ประปา  คาตดิต ัง้โทรศพัท  คา
ตดิต ัง้อนิเตอรเน็ต  คาตดิต ัง้เครือ่งสงสญัญาณตาง ๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/7120 ลงวนัที ่9 ธ.ค. 2559 หนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2633 ลงวนัที ่14 ส.ค.2552 และหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว01657 ลงวนัที ่16 ก.ค. 2556

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร
รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 500,000 บาท

คาใชสอย 1,055,000 บาท
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ครุภณัฑคอมพวิเตอร

งบลงทุน 33,200 บาท
คาครุภณัฑ 33,200 บาท

เครือ่งพมิพชนิดเลเซอรขาวดาํ 2,600 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งพมิพชนิดเลเซอรขาวดาํ  จาํนวน  1  เครือ่ง  โดยมี
คณุลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี
- มีความละเอียดในการพมิพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพมิพรางไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจาํ (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีชองเชือ่มตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา จาํนวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกบั A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามประกาศกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม  เรือ่ง เกณฑราคากลางและ
คณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพวิเตอร ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่              23 
พ.ค. 2561 และตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0210.5/ว 5794           ลง
วนัที ่ 10 ต.ค. 2559
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 91 ขอ 8

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 10,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาบรกิารโทรคมนาคม  คาเชาคูสายอนิเตอรเน็ตตาํบล เป็นไปตาม พ.ร.บ.
สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 
2552 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่      
16 ก.ค.2556

คาไฟฟ า 30,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาไฟฟ าสวนภูมภิาค ใน ศพด.บานหนองปรือและ ศพด.อบต.หนองไผ
แกว เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิม่เตมิ(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 ก.ค.2556

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร เชน แผนดสิก โปรแกรม  หมกึพมิพ ฯลฯ  
เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

คาสาธารณูปโภค 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาน้ํามนัเช้ือเพลงิสาํหรบัรถยนต รวมถงึน้ํามนัเครือ่ง  น้ํามนัเกียร น้ํามนั
เฟืองทาย  จารบี  ใสกรอง ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ 
ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสอืกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558 

วสัดุคอมพวิเตอร 90,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาสิง่ของเครือ่งใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซกัฟอก ฯลฯ  เป็นไป
ตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลง
วนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาซ้ือสิง่ของตางๆ เชน กระดาษ แฟ ม ปากกา ดนิสอ  สิง่พมิพทีไ่ดจากการ
ซ้ือหรือจาง แบบพมิพ ฯลฯ หรือสิง่ของทีมี่ลกัษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกตมีิอายุการใชงานไมยาวนาน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กดิขึน้กบัคาสิง่ของ เชน คาขนสง คา
ประกนัภยั คาตดิต ัง้ ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

วสัดุงานบานงานครวั 40,000 บาท

คาวสัดุ 230,000 บาท
วสัดุสาํนกังาน 70,000 บาท



จาํนวน
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เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือจอภาพแบบ LED จาํนวน  1 จอ  โดยคณุลกัษณะพ้ืนฐาน 
- จอภาพแบบ LED ขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว 
- รองรบัความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา 1,366x768 Pixel 
- มี Refresh Rate ไมนอยกวา 60 Hz 
- มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 
เป็นไปตามประกาศกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม  เรือ่ง เกณฑราคากลางและ
คณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพวิเตอร ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่              23 
พ.ค. 2561 และตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0210.5/ว 5794            ลง
วนัที ่ 10 ต.ค. 2559
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 91 ขอ 8

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ า  จาํนวน  2  เครือ่ง  โดยมีคณุลกัษณะพ้ืนฐาน 
ดงัน้ี
- มีกาํลงัไฟฟ าดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสาํรองไฟฟ าไดไมนอยกวา 15 นาที
เป็นไปตามประกาศกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม  เรือ่ง เกณฑราคากลางและ
คณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพวิเตอร ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่              23 
พ.ค. 2561 และตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0210.5/ว 5794            ลง
วนัที ่ 10 ต.ค. 2559
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 91 ขอ 8

จอภาพแบบ LED 2,800 บาท

เครือ่งสาํรองไฟฟ า 11,800 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร สาํหรบังานสาํนกังาน  จาํนวน  1  ชุด  โดยมี
คณุลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลกั (2 core) มีความเร็ว
สญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.5 GHz หรือดกีวา จาํนวน 1 หนวย
- มีหนวยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจดัเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดกีวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จาํนวน 
1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดกีวา จาํนวน 1 หนวย
- มีชองเชือ่มตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดกีวา จาํนวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชือ่มตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป นพมิพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LED หรือดกีวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาด
ไมนอยกวา 19 น้ิว จาํนวน 1 หนวย
เป็นไปตามประกาศกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม  เรือ่ง เกณฑราคากลางและ
คณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพวิเตอร ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่              23 
พ.ค. 2561 และตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0210.5/ว 5794             ลง
วนัที ่ 10 ต.ค. 2559
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 91 ขอ 8

เครือ่งคอมพวิเตอร 16,000 บาท
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จาํนวนโครงการปฐมนิเทศผูปกครอง 2,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากจิกรรม เชน น้ําดืม่ อาหารวาง ฯลฯ เพือ่เสรมิสรางความเขาใจอนัดี
ระหวางศนูยพฒันาเด็กเล็กและผูปกครอง คณะครู ไดพบปะพูดคยุ เสนอแนะ แนวทาง
ในการจดัการเรียนการสอน  รวมกนัแกปญัหา และช้ีแจงนโยบายในการจดัการศกึษา
ของทองถิน่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารบัการฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557   
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 66 ขอ 10

โครงการดวยรกัและหวงใยครอบครวัเดียวกนั 2,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากจิกรรม เพือ่ไดรู สภาพทางครอบครวัของเด็ก ไดรูสภาพความเป็นอยู
ของเด็ก เมือ่อยูกบัครอบครวั เพือ่สรางความสมัพนัธอนัดรีะหวางครูและผูปกครอง และ
เป็นคาวสัดทุีเ่กีย่วของกบัการจดัโครงการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารบั
การฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) หนา 67 ขอ 12

โครงการงานวชิาการนิทรรศการผลงานหนูนอย 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากจิกรรม เชน คาจดัซุมแสดงผลงาน คาป าย ฯลฯ เพือ่ใหเด็กเกดิ
แรงจูงใจและความภาคภูมใิจในผลงาน เด็กกลาแสดงออกทางความคดิและสราง
ความสมัพนัธอนัดรีะหวางหนวยงาน ครู ผูปกครอง นกัเรียนและชุมชน  
เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายในการจดังาน การ
จดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนักีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่พ.ศ.2559 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) หนา 66 ขอ 9

คาใชสอย 757,320 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาเชาบาน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเชาบานสาํหรบัขาราชการตาํแหนงครูผูดแูลเด็ก ตามรายการเงนิ
อุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนศนูยพฒันาเด็กเล็ก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2548 แกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) 
พ.ศ. 2559 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862  ลงวนัที ่           
12 ต.ค. 2559

งบดาํเนินงาน 2,404,970 บาท
คาตอบแทน 20,000 บาท

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 37,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่คาครองชีพช ั่วคราวพนกังานจางตามภารกจิ ตาํแหนง ผูชวยครู
ผูดแูลเด็ก จาํนวน 1 อตัรา และพนกังานจางท ั่วไป ตาํแหนง ผูดแูลเด็ก จาํนวน 1 
อตัรา ตามจาํนวนทีก่รมสงเสรมิการปกครองทองถิน่จดัสรรใหสาํหรบัสนบัสนุนศนูย
พฒันาเด็กเล็ก ตามกรอบอตัรากาํลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของ อบต.หนองไผแกว  
เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.2542 และ
หนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0809.4/ว 1875 ลงวนัที ่ 
21 ม.ิย. 2561

คาตอบแทนพนกังานจาง 259,440 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพนกังานจางตามภารกจิ ตาํแหนง ผูชวยครูผูดแูลเด็ก จาํนวน 
1 อตัรา และพนกังานจางท ั่วไป ตาํแหนง ผูดแูลเด็ก จาํนวน 1 อตัรา ตามจาํนวนทีก่รม
สงเสรมิการปกครองทองถิน่จดัสรรใหสาํหรบัสนบัสนุนศนูยพฒันาเด็กเล็ก ตามกรอบ
อตัรากาํลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของ อบต.หนองไผแกว  เป็นไปตาม
พระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.2542 และหนงัสือกรม
สงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0809.4/ว 1875 ลงวนัที ่21 ม.ิย. 2561

เงนิเดือนพนกังาน 577,440 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนพรอมท ัง้ปรบัปรุงเงนิเดอืน สาํหรบัขาราชการตาํแหนง ครูผูดแูล
เด็ก  จาํนวน 3 อตัรา ตามรายการเงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนศนูยพฒันาเด็กเล็ก  
ตามกรอบอตัรากาํลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของ อบต.หนองไผแกว
เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.2542 และ
หนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0809.4/ว 1875 ลงวนัที ่     
21 ม.ิย. 2561

งบบุคลากร 873,880 บาท
เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 873,880 บาท

งานระดบักอนวยัเรียนและประถมศกึษา 6,560,850 บาท
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โครงการสงเสรมิภาษาองักฤษข ัน้พ้ืนฐานสาํหรบัเด็กและเยาวชน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางครูสอนภาษาองักฤษ คาพาหนะ  คาวสัดอุุปกรณทีเ่กีย่วของ เพือ่
สงเสรมิความรู ทกัษะ การใชภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั เตรียมความพรอมสูการ
เป็นประชาคมอาเซียน   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารบัการฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557   
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 66 ขอ 7

โครงการสงเสรมิการเรียนรูนอกระบบเด็กปฐมวยั 40,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการดาํเนินการโครงการ  เชน คาจางเหมาบรกิารตาง ๆ คาจาง
เหมารถรบัสงผูเขารวมโครงการในการไปเรียนรูนอกสถานที ่ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครือ่งดืม่ คาอุปกรณอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของและจาํเป็นในการดาํเนินโครงการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารบั
การฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557   
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 66 ขอ 5

โครงการแหเกวียนกณัฑ 2,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากจิกรรมในการแหเกวียนกณัฑ และกจิกรรมอืน่ เพือ่ใหนกัเรียน เรียนรู
ประเพณีประจาํทองถิน่ เรียนรูประพณีการแหเกวียนกณัฑและขนบธรรม เนียม
ประเพณีประจาํทองถิน่   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนักีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2559    
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 68 ขอ 4

โครงการวนัไหวครู 2,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากจิกรรม เชน ป าย และวสัดอุืน่ทีเ่กีย่วของในการจดัพานไหวครูท ัง้ศพด.
บานหนองปรือและ ศพด. อบต.หนองไผแกว เพือ่ดาํรงไวซึง่ประเพณีอนัดงีาม เพือ่
ปลูกฝงัใหนกัเรียนมีความเคารพตอผูมีพระคณุ และแสดงความเคารพตอครูทีไ่ดอบรม
ส ั่งสอนมา  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจดังาน การ
จดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนักีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ พ.ศ.2559    
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 67 ขอ 11

โครงการวนัแมแหงชาติ 2,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากจิกรรมและอุปกรณ ฯลฯ ใหเด็กราํลกึถงึพระคณุของแม และรูจกัตอบ
แทนบุญคณุ เป็นคนดขีองสงัคม เป็นพระราชกุศล  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสง
นกักีฬาเขารวมการแขงขนักีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2559    
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 64 ขอ 2

โครงการวนัพอแหงชาติ 2,000 บาท
เพือ่จายเป็นคากจิกรรมและอปุกรณ ฯลฯ ใหเด็กราํลกึถงึพระคณุของพอ และรูจกัตอบ
แทนบุญคณุ เป็นคนดขีองสงัคม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2559    
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 64 ขอ 1

โครงการพอ แม กาวไกลรูทนัโรค 2,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากจิกรรมและอุปกรณ ฯลฯ เพือ่ใหความรูสาํหรบัผูปกครองในการป องกนั
โรคตดิตอทีเ่กดิขึน้ในเด็ก 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารบั
การฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557   
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 43 ขอ 1

โครงการปณิธานความดี คดิดี ทาํดี เพือ่สงัคม 2,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากจิกรรม เพือ่ใหเด็กรบัฟงัและปลูกฝงัความดใีนการปฏบิตัตินเป็นคนดี
ของสงัคม  เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายในการจดั
งาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนักีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่พ.ศ.2559 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) หนา 67 ขอ 13



จาํนวน

จาํนวน

รวม
จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดวุทิยาศาสตร เชน ตูยา สาํลี ผาพนัแผล แอลกอฮอร เวชภณัฑ 
ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 
1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก 
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ืออาหารเสรมิ (นม) ใหแกโรงเรียนในสงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาข ัน้พ้ืนฐาน(สพฐ.) และศนูยพฒันาเด็กเล็ก(ศพด.)ที ่อบต.จดัต ัง้
เอง จาํนวน 260 วนั (ขอมูลเด็ก ณ วนัที ่10 มถุินายน 2561 เด็กสงักดั สพฐ. จาํนวน 
708 คน และเด็กใน ศพด.ที ่อบต.จดัต ัง้เองและรบัถายโอน จาํนวน 84 คน) เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.กาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 
3274 ลงวนัที ่19 ม.ิย.2561 

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย 10,000 บาท

เพือ่เป็นคาสิง่ของเครือ่งใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซกัฟอก ถวยชาม 
ชอนสอม กระตกิน้ํารอน ฯลฯ  เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ 
ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

คาอาหารเสรมิ (นม) 1,517,650 บาท

คาวสัดุ 1,627,650 บาท
วสัดุงานบานงานครวั 100,000 บาท

โครงการแหเทียนพรรษา 2,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากจิกรรมในการแหเทียน และกจิกรรมอืน่ เพือ่ใหนกัเรียนไดระลกึถงึวนั
สาํคญัทางพุทธศาสนา นกัเรียนใน ศพด. ไดรวมกจิกรรมทาํบุญในวนัเขาพรรษา เพือ่
รกัษาขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการ
แขงขนักีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2559    
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 68 ขอ 4

โครงการสนบัสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศกึษา 649,320 บาท

เพือ่จายเป็นคาสนบัสนุนศนูยพฒันาเด็กเล็ก ที ่อบต.จดัต ัง้เอง ตามรายการดงัน้ี
(1) คาอาหารกลางวนั  จาํนวน  411,600 บาท  เพือ่จายเป็นคาอาหารกลางวนัสาํหรบั
เด็กในศนูยพฒันาเด็กเล็ก  จาํนวน 84  คน ในอตัราคนละ 20 บาทตอคนตอวนั  
จาํนวน 245 วนั 
(2) คาจดัการเรียนการสอนของศนูยพฒันาเด็กเล็ก(รายหวั) จาํนวน 142,800 บาท  
เพือ่จายเป็นคาจดัการเรียนการสอน สาํหรบัเด็กในศนูยพฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 84 คน 
ในอตัราคนละ 1,700 บาทตอปี
(3) คาใชจายในการจดัการศกึษาสาํหรบัศนูยพฒันาเด็กเล็ก  จาํนวน  94,920 บาท  
เพือ่จายเป็นคาจดัการศกึษาสาํหรบัศนูยพฒันาเด็กเล็ก  ตามรายการดงัน้ี
   - คาหนงัสือเรียน  จาํนวน  16,800 บาท  สาํหรบัเด็กในศนูยพฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 
84 คน ในอตัราคนละ 200 บาทตอปี 
   - คาอุปกรณการเรียน  จาํนวน  16,800 บาท  สาํหรบัเด็กในศนูยพฒันาเด็กเล็ก 
จาํนวน 84 คน ในอตัราคนละ 200 บาทตอปี
  - คาเครือ่งแบบนกัเรียน  จาํนวน  25,200 บาท  สาํหรบัเด็กในศนูยพฒันาเด็กเล็ก 
จาํนวน 84 คน ในอตัราคนละ 300 บาทตอปี
   - คากจิกรรมพฒันาผูเรียน    จาํนวน  36,120 บาท  สาํหรบัเด็กในศนูยพฒันาเด็ก
เล็ก จาํนวน 84 คน ในอตัราคนละ 430 บาทตอปี 
เป็นไปตาม พ.ร.บ.กาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 
3274 ลงวนัที ่19 ม.ิย.2561 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 65 ขอ 4



รวม
รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวนโครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนโรงเรียนบานหนองไผแกว 868,000 บาท

อุดหนุนใหโรงเรียนบานหนองไผแกว(พูลสุขสหการอุปถมัภ) เพือ่สนบัสนุนคาอาหาร
กลางวนัเด็กนกัเรียน  จาํนวน 217 คน ๆ ละ 20 บาท จาํนวน 200 วนั 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ พ.ศ.2559 หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลง
วนัที ่24 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 
3274 ลงวนัที ่19 ม.ิย.2561
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 85 ขอ 2

โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนโรงเรียนบานหนองปรือ 640,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบานหนองปรือ  เพือ่สนบัสนุนคาอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน  จาํนวน 
160 คน ๆ ละ 20 บาท จาํนวน  200 วนั 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ พ.ศ.2559 หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลง
วนัที ่24 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 
3274 ลงวนัที ่19 ม.ิย.2561
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 86 ขอ 3

โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนโรงเรียนบานป ายุบ 1,324,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบานป ายุบ(บุนกีประชานุเคราะห) เพือ่สนบัสนุนคาอาหารกลางวนัเด็ก
นกัเรียน  จาํนวน 331 คน ๆ ละ 20 บาท จาํนวน  200 วนั
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ พ.ศ.2559 หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลง
วนัที ่24 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 
3274 ลงวนัที ่19 ม.ิย.2561
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 85 ขอ 1

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการเรียนการสอนโรงเรียนบานหนองไผแกว 150,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบานหนองไผแกว(พูลสุขสหการอุปถมัภ) เพือ่เป็นคาใชจายในการ
เพิม่ประสทิธภิาพการเรียนการสอนของเด็กนกัเรียน 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ พ.ศ.2559 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 
3616  ลงวนัที ่24 ม.ิย. 2559 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 86 ขอ 5

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการเรียนการสอนโรงเรียนบานหนองปรือ 150,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบานหนองปรือ  เพือ่เป็นคาใชจายในการเพิม่ประสทิธภิาพการเรียน
การสอนของเด็กนกัเรียน   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2559 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด 
ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวนัที ่24 ม.ิย. 2559 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 86 ขอ 4

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการเรียนการสอนโรงเรียนบานป ายุบ 150,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบานป ายุบ(บุนกีประชานุเคราะห) เพือ่เป็นคาใชจายในการเพิม่
ประสทิธภิาพการเรียนการสอนของเด็กนกัเรียน 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ พ.ศ.2559 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 
3616  ลงวนัที ่24 ม.ิย. 2559 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 86 ขอ 6

เงนิอุดหนุน 3,282,000 บาท
เงนิอุดหนุนสวนราชการ

งบเงนิอุดหนุน 3,282,000 บาท



รวม
รวม
รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

รวม
รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรใหกบัพนกังานสวนตาํบลและผูมีสทิธเิบกิได 
เป็นไปตามiระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตร
ของพนกังานสวนทองถิน่ พ.ศ.2541 แกไขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่3) พ.ศ.2549 พระราช
กฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบุตร พ.ศ. 2523 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ 
และตามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ดวนทีสุ่ด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวนัที ่               28 
ม.ิย. 2559

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของพนกังานสวนตาํบลและ
พนกังานจาง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายเงนิตอบแทน
การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2559

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ(เงนิรางวลัประจาํปี) สาํหรบั
พนกังานสวนทองถิน่  โดยถือปฏบิตัติามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกาํหนดประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลั
ประจาํปีแกพนกังานสวนทองถิน่ใหเป็นรายจายอืน่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

คาตอบแทน 100,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 80,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแก พนกังานจาง กองสาธารณสุขฯ 
จาํนวน 5 อตัรา ตามกรอบอตัรากาํลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของ อบต.หนองไผ
แกว  เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.2542 และ
หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว 1372         ลง
วนัที ่1 ก.ค. 2558

งบดาํเนินงาน 2,045,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางของพนกังานจาง กองสาธารณสุขฯ จาํนวน 5 อตัรา ตามกรอบ
อตัรากาํลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของ อบต.หนองไผแกว เป็นไปตาม
พระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสือ
สาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว 81  ลงวนัที ่               
10 ก.ค. 2557

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 58,980 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงสาํหรบัพนกังานสวนตาํบลทีมี่สทิธไิดรบั ตามกรอบ
อตัรากาํลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของ อบต.หนองไผแกว
เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.2542 และ
ประกาศ ก.อบต. เรือ่ง มาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธิีการจายเงนิเดอืน 
และประโยชนตอบแทนอืน่(ฉบบัที ่6) ลงวนัที ่7 มี.ค. 2559

คาตอบแทนพนกังานจาง 701,520 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวและเงนิเพิม่ตามคณุวุฒใิหแกพนกังานสวน
ตาํบล กองสาธารณสุขฯ จาํนวน 3 อตัรา ตามกรอบอตัรากาํลงั 3 ปี (พ.ศ.
2561-2563) ของ อบต.หนองไผแกว  เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงาน
บุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.2542 และหนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทีสุ่ด 
ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลงวนัที ่1 ก.ค. 2558

เงนิประจาํตาํแหนง 42,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนใหแกพนกังานสวนตาํบล พรอมท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน กอง
สาธารณสุขและสิง่แวดลอม จาํนวน 4 อตัรา ตามกรอบอตัรากาํลงั 3 ปี (พ.ศ.
2561-2563) ของ อบต.หนองไผแกว  เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงาน
บุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.2542 และประกาศ ก.อบต. เรือ่ง มาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัอตัรา
เงนิเดอืนและวธิีการจายเงนิเดอืน และประโยชนตอบแทนอืน่(ฉบบัที ่5) ลงวนัที ่     
28 ม.ค.2559

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 54,600 บาท

เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 1,997,100 บาท
เงนิเดือนพนกังาน 1,140,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 4,115,900 บาท
งบบุคลากร 1,997,100 บาท
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เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดงุานบานงานครวั เชน ไมกวาด  เขง  ถงัขยะ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่
27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

เพือ่จายเป็นคาฟิวส  เทปพนัสายไฟฟ า  สายไฟฟ า  ปล ัก๊สวติซไฟฟ า  หลอดไฟฟ า  
โคมไฟฟ าพรอมขาหรือกาน ขาหลอด  เบรกเกอร ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิ
การปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และ
หนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่      
9 ม.ิย. 2558

วสัดุงานบานงานครวั 300,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาซ้ือสิง่ของตางๆ เชน กระดาษ แฟ ม ปากกา ดนิสอ  สิง่พมิพทีไ่ดจากการ
ซ้ือหรือจาง แบบพมิพ ฯลฯ หรือสิง่ของทีมี่ลกัษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกตมีิอายุการใชงานไมยาวนาน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กดิขึน้กบัคาสิง่ของ เชน คาขนสง คา
ประกนัภยั คาตดิต ัง้ ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 5,000 บาท

คาวสัดุ 1,055,000 บาท
วสัดุสาํนกังาน 50,000 บาท

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 200,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสนิเพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิเป็นไป
ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่                
16 ก.ค.2556

คาใชจายในการอบรมและสมัมนา 60,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียน หรือคาใชจายในทาํนองเดยีวกนัทีเ่รียกชือ่
อยางอืน่สาํหรบัการฝึกอบรม ประชุม สมัมนาฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2555  แกไข
เพิม่เตมิ(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารบัการฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) หนา 69 ขอ 2

คาใชจายในการประชาสมัพนัธ 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัทาํสือ่ประชาสมัพนัธเกีย่วกบัการสงเสรมิและป องกนั
โรคตาง ๆ   เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 
แกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552  และ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 44 ขอ 5

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ ,คาพาหนะ,คาเชาทีพ่กัคาเบ้ียเล้ียง
เดนิทางไปราชการ และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบั การเดนิทางไปราชการท ัง้ในและนอก
ราชอาณาจกัร   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนิทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2555  แกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่4)          พ.ศ.
2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารบั
การฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) หนา 69 ขอ 2

เพือ่จายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บเลมหรือเขาปกหนงัสือ  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรพัยสนิ  คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9 ธ.ค.2559  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 
0808.2/ว 2633 ลงวนัที ่14 ส.ค. 2552  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่
มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 ก.ค. 2556

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร
รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 480,000 บาท

คาใชสอย 890,000 บาท
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ครุภณัฑคอมพวิเตอร

ตูเหล็กแบบ 2 บาน 11,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือตูเหล็กแบบ 2 บาน  จาํนวน  2 ตู  โดยมีคณุลกัษณะพ้ืนฐาน  ดงัน้ี
- มีมือจบัชนิดบดิ
- มีแผนช ัน้ปรบัระดบั 3 ชิน้
- คณุสมบตัติามมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรม (มอก.)
เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 หนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558  และหนงัสือสาํนกังบประมาณ ที ่นร 0731.1/
ว 25  ลงวนัที ่22 ธ.ค.2560
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 91 ขอ 12

คาครุภณัฑ 38,800 บาท
ครุภณัฑสาํนกังาน

เครือ่งสาํรองไฟฟ า 11,800 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ า  จาํนวน  2  เครือ่ง  โดยมีคณุลกัษณะพ้ืนฐาน 
ดงัน้ี
- มีกาํลงัไฟฟ าดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสาํรองไฟฟ าไดไมนอยกวา 15 นาที
เป็นไปตามประกาศกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม  เรือ่ง เกณฑราคากลางและ
คณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพวิเตอร ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่              23 
พ.ค. 2561 และตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0210.5/ว 5794            ลง
วนัที ่ 10 ต.ค. 2559
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 92 ขอ 13

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัด ุคอมพวิเตอร เชน แผนดสิก, หมกึพมิพ, โปรแกรมอืน่ๆ ที่
เกีย่วของกบัคอมพวิเตอร  เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

งบลงทุน 38,800 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเสื้อผา รองเทา  หมวก  ถุงมือ  ฯลฯ ใหแกพนกังานทีป่ฏบิตังิานพน
ยุง และพนกังานทีท่าํงานเก็บขนขยะหรืองานทีเ่สีย่งภยัอืน่ๆ ที ่อบต. กาํหนด เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาวสัดเุครือ่งแตงกายของเจาหนาที่
ทองถิน่ พ.ศ.2560  หนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/
ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559    และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

วสัดุคอมพวิเตอร 75,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาน้ํามนัเช้ือเพลงิสาํหรบัรถยนต,รถจกัรยานยนต รวมถงึน้ํามนัเครือ่ง 
น้ํามนัเกียร น้ํามนัเฟืองทาย จารบี ไสกรองฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และ
หนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่      
9 ม.ิย. 2558

วสัดุเครือ่งแตงกาย 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาอุปกรณและอะไหลของรถยนต, รถจกัรยานยนต เชน หวัเทียน คา
เปลีย่นยางนอกยางใน แบตเตอรี ่ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรม
สงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ 400,000 บาท

เพือ่จายเป็นจดัซ้ือวสัดกุอสราง เชน คาไมตาง ๆ น้ํามนัทาไม  ทนิเนอร  สี  ปูน  ทราย  
สวาน  เหล็กเสน  ทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และ
หนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 
ม.ิย. 2558

วสัดุยานพาหนะและขนสง 200,000 บาท

วสัดุกอสราง 5,000 บาท
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จาํนวนโครงการป องกนัโรคตดิตอทางเพศสมัพนัธและการต ัง้ครรภกอนวยัอนัควร 40,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการใหความรู , ฝึกอบรมหรือประชาสมัพนัธในการรณรงคป องกนั
แกไขปญัหาตามรายละเอียดโครงการ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารบั
การฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557 
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 43 ขอ 2

โครงการตรวจวเิคราะหคณุภาพน้ําเสีย 50,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการตรวจวเิคราะห  และพฒันาระบบการจดัการระบบบาํบดัน้ําเสีย 
ในตาํบลหนองไผแกว  เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล 
พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 และพ.ร.บ.กาํหนดแผนและข ัน้ตอน
การกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 78 ขอ 2

โครงการชุมชนสะอาด รวมใจ Big Cleaning 20,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายทีเ่กีย่วของตามโครงการ  เชน ทาํความสะอาดตลาด ถนน ชุมชน 
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 78 ขอ 1

คาใชสอย 740,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 840,000 บาท
งบดาํเนินงาน 840,000 บาท

โครงการขอรบัเงนิอุดหนุนเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการป องกนัและแกไขปญัหายาเสพตดิของ 
ศอ.ปส.จ.ชลบุรี

35,000 บาท

อุดหนุนทีท่าํการปกครองจงัหวดัชลบุรี  เพือ่จายเป็นคาดาํเนินการกจิกรรมป องกนัและ
แกไขปญัหายาเสพตดิ  สนบัสนุนการปราบปรามยาเสพตดิ  ให ศอ.ปส.จ.ชลบุรี  
ประจาํปีงบประมาณ 2562 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ พ.ศ.2559 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 
3616  ลงวนัที ่24 ม.ิย. 2559 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 82 ขอ 2

เงนิอุดหนุน 35,000 บาท
เงนิอุดหนุนสวนราชการ

งบเงนิอุดหนุน 35,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร สาํหรบังานสาํนกังาน  จาํนวน  1  ชุด  โดยมี
คณุลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลกั (2 core) มีความเร็ว
สญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.5 GHz หรือดกีวา จาํนวน 1 หนวย
- มีหนวยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจดัเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดกีวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จาํนวน 
1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดกีวา จาํนวน 1 หนวย
- มีชองเชือ่มตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดกีวา จาํนวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชือ่มตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป นพมิพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LED หรือดกีวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาด
ไมนอยกวา 19 น้ิว จาํนวน 1 หนวย
เป็นไปตามประกาศกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม  เรือ่ง เกณฑราคากลางและ
คณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพวิเตอร ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่                
23 พ.ค. 2561 และตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0210.5/ว 5794             
ลงวนัที ่ 10 ต.ค. 2559
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 92 ขอ 13

เครือ่งคอมพวิเตอร 16,000 บาท
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คาวสัดุ 100,000 บาท
วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย 100,000 บาท

โครงการเสรมิสรางศกัยภาพ อสม.ตาํบลหนองไผแกว 300,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัฝึกอบรมใหความรูแก อสม. สมัมนา ศกึษาดงูานนอก
สถานทีแ่ละวสัดอุุปกรณอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารบั
การฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557 
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ.(2561-2564) หนา 43 ขอ 1

เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัซ้ือวสัดวุทิยาศาสตรหรือการแพทย เชน สารเคมีพนยุงและ
แมลงพาหะนําโรค ทรายอะเบต น้ํายากาํจดัยุงลาย วคัซีนป องกนัโรคตางๆ หนากากกนั
พษิ  ถุงมือ  ทีต่รวจหาสารเสพตดิ น้ํายาตาง ๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และ
หนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่       
 9 ม.ิย. 2558

โครงการสตัวปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนขับา 130,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการควบคมุและป องกนัโรคพษิสุนขับาตามพระปณิธาณ 
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ าจุฬาภรณวลยัลษัณ  อคัรราชกุมารี และลด
เหตเุดอืดรอนราํคาญ  เชน คาสาํรวจจาํนวนสตัวและขึน้ทะเบียนสตัว คาวคัซีนและ
อุปกรณในการฉีดป องกนัโรค เป็นตน  เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการ
บรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 หนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 0120  ลงวนัที ่ 12  ม.ค. 2560 และ
หนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 1042 ลงวนัที ่    
10 เม.ย. 2561
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 43 ขอ 3

โครงการรณรงคป องกนัและควบคมุโรคไขเลือดออก 100,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการอบรมและจดักจิกรรมรณรงคป องกนัและควบคมุโรค  เชน 
การกาํจดัยุงลายและป องกนัโรคไขเลือดออก  โดยจดัซ้ือวสัด ุเครือ่งมือ อุปกรณ และ
รณรงคใหความรูฯ   เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล         
พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 44 ขอ 4

โครงการรณรงคป องกนัและแกไขปญัหายาเสพตดิ 50,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการสนบัสนุนนโยบายการป องกนัและแกไขปญัหายาเสพตดิแบบ
บูรณาการ เชน การใหความรูเกีย่วกบัยาเสพตดิ , คายเยาวชนวยัใสหางกนัสิง่เสพตดิ , 
การนําผูเสพ/ผูตดิยาเสพตดิเขารบัการบาํบดั ตามบทบาทภารกจิทีไ่ดรบัมอบหมาย ฯลฯ 
 เป็นไปตาม พ.ร.บ.กาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ พ.ศ. 2542
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 49 ขอ 1

โครงการเฝ าระวงัการบรโิภคอาหารสะอาดปลอดภยัปราศจากสารปนเป้ือน 50,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการตรวจสอบ  เฝ าระวงัและการประกนัคณุภาพของอาหารภายใน
เขตพ้ืนทีเ่ป าหมาย  ลดความเสีย่งในการเกดิอนัตราย  และโรคภยัไขเจ็บทีมี่สาเหตอุนั
เน่ืองมาจากการบรโิภคอาหารทีไ่มปลอดภยัของประชาชน  เป็นไปตาม พ.ร.บ.กาํหนด
แผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 44 ขอ 6
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เพือ่เป็นคาใชจายในการประชาคม รบัฟงัปญัหา ขอคดิเห็นและขอเสนอแนะ ในการ
พฒันาทองถิน่รวมกนัของประชาชน  เพือ่นํามาเป็นขอมูลในการจดัทาํแผนพฒันา
ทองถิน่  และบูรณาการขบัเคลือ่นแผนชุมชน/หมูบาน 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดัทาํแผนพฒันาขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2548 แกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2559  และหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856  ลงวนัที ่12 มี.ค. 2553 
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 71 ขอ 1

เพือ่เป็นคาใชจายในการอนุรกัษทรพัยากรน้ําและป า  รวมท ัง้สรางจติสาํนึกของ
ประชาชนในการรกัษาสิง่แวดลอมและอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาต ิ เชน  กจิกรรมปลูก
ตนไม  การพฒันาแหลงน้ํา ฯ  เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวน
ตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552  และหนงัสือกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิน่ ที ่มท 0801.2/ว 1931  ลงวนัที ่ 25 ม.ิย. 2561  
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 79  ขอ 1

โครงการประชาคมเพือ่รบัฟงัความเห็นของประชาชน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการ อบต.เคลือ่นทีพ่บประชาชน  เพือ่รบัทราบปญัหา
ของประชาชนอยางใกลชดิ  เป็นไปตาม พ.ร.บ.กาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย
อาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542  
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ.(2561-2564) หนา 72 ขอ 3

โครงการทองถิน่ปลูกป าเฉลมิพระเกียรติ 20,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
โครงการ อบต.เคลือ่นทีพ่บประชาชน 100,000 บาท

งบดาํเนินงาน 680,000 บาท
คาใชสอย 680,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายสาํหรบัคดัแยกขยะ และอบรมปลูกจติสาํนึกใหประชาชนไดมีการคดั
แยกขยะต ัง้แตตนทาง และเป็นการลดปรมิาณขยะ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารบั
การฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557 
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ.(2561-2564) หนา 79 ขอ 5

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสรมิและสนบัสนุนความเขมแข็งชุมชน 780,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
โครงการคดัแยกขยะ 100,000 บาท

โครงการจางเหมาสถานทีท่ิง้ขยะมูลฝอย 1,200,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในจางเหมาสถานทีท่ิง้ขยะมูลฝอยของ อบต.หนองไผแกว  ตามที่
กาํหนด  เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิม่เตมิ(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 พ.ร.บ.กาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง 
การจดัการมูลฝอย พ.ศ. 2560
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ.(2561-2564) หนา 78 ขอ 1

โครงการจางเหมาเก็บขนหรือกาํจดัขยะมูลฝอย 1,500,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางเหมาเก็บขนหรือกาํจดัขยะ  โดยการเก็บขยะมูลฝอยท ั่วไปหรือขยะ
อนัตรายชุมชน ในพ้ืนที ่อบต.หนองไผแกว  ตามทีก่าํหนด
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 พ.ร.บ.กาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การ
จดัการมูลฝอย พ.ศ. 2560
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ.(2561-2564) หนา 79 ขอ 2

คาใชสอย 2,800,000 บาท
รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล 2,800,000 บาท
งบดาํเนินงาน 2,800,000 บาท
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เพือ่เป็นคาใชจายในการออกตรวจคดักรอง ประเมนิสุขภาพ ตดิตามดแูลสุขภาพ ให
ความรูและพฒันาทกัษะท ัง้ดานรางกายและจติใจ  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 พ.ร.บ.กาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 46  ขอ 9

เพือ่เป็นคาใชจายในการออกตรวจเยีย่มประเมนิสภาพปญัหาและความตองการดาน
ตาง ๆ ใหความรูและการดแูล ชวยเหลือ อยางเหมาะสมพรอมกบัสนบัสนุนให
ครอบครวัมีสวนรวมในการดแูลและพฒันาคณุภาพชีวติ ผานกจิกรรมตาง ๆ เชน 
กจิกรรมสงเสรมิสุขภาวะ...ยางกาวทีเ่ป็นสุข กายภาพบาํบดั  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 พ.ร.บ.กาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ 
ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว 24  ลงวนัที ่4 ม.ค. 2561
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 46 ขอ 8

โครงการสงเสรมิสุขภาพผูพกิารเคลือ่นที่ 20,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการออกตรวจเยีย่มประเมนิสภาพปญัหาและความตองการดาน
ตาง ๆ ใหความรูและการดแูล ชวยเหลือ อยางเหมาะสมพรอมกบัสนบัสนุนให
ครอบครวัมีสวนรวมในการดแูลและพฒันาคณุภาพชีวติ ผานกจิกรรมตาง ๆ เชน 
กจิกรรมสงเสรมิสุขภาวะคนพกิารและผูดอยโอกาส  กายภาพบาํบดั  สงเสรมิ
การศกึษา  สงเสรมิอาชีพ  เป็นตน 
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 และพ.ร.บ.กาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 46 ขอ 9

โครงการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติผูสูงอายุ 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการสงเสรมิกลุมอาชีพ หรือฝึกอบรมอาชีพตางๆ เพือ่แกไข
ปญัหาความยากจน การเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน  การสงเสรมิอาชีพราษฎร 
และการสนบัสนุนโครงการหน่ึงตาํบล หน่ึงผลติภณัฑ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารบั
การฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ. 2557 
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 45 ขอ 4

โครงการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติผูพกิารและผูดอยโอกาสทางสงัคม 20,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการฝึกอบรมสมัมนาและทศันศกึษาดงูานนอกสถานที ่เพือ่สงเสรมิ
อาชีพและพฒันาคณุภาพชีวติตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียงใหแกคณะผูบรหิาร  
สมาชกิสภา อบต.  พนกังาน  ลูกจาง ผูนําทองถิน่ และประชาชนท ั่วไป 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารบั
การฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557 และตามหนงัสือกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/ว 1659  ลงวนัที ่24 ส.ค. 2553
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 45 ขอ 3

โครงการสงเสรมิและพฒันากลุมอาชีพ 50,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการฝึกอบรม สงเสรมิใหผูสูงอายุมีความรูสกึมีคณุคาในตนเอง ใช
ชีวติตามรอยแหงความพอเพียง มีสวนรวมในกจิกรรมของชุมชน และยอมรบัการ
เปลีย่นแปลงท ัง้ดานรางกายและจติใจ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารบั
การฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ. 2557
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 46 ขอ 8

โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานการสงเสรมิอาชีพและพฒันาคณุภาพชีวติตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพียง

400,000 บาท

โครงการปนัยิม้ สรางสุข ผูสูงอายุ 20,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดอุุปกรณกีฬา เชน ลูกฟุตบอล  ตะกรอ หวงยาง ตาขายกีฬา 
ฯลฯ สาํหรบัประจาํหมูบานและสวนกลางที ่อบต.หนองไผแกว เป็นไปตามหนงัสือกรม
สงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 
2559 และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558 

คาวสัดุ 50,000 บาท
วสัดุกีฬา 50,000 บาท

โครงการแขงขนักีฬาประชาชน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการสงเสรมิบาํรุง, แขงขนัการกีฬาของทองถิน่ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจดังาน การจดัการ
แขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนักีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ พ.ศ.2559    
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 68 ขอ 6

คาใชสอย 200,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
งานกีฬาและนนัทนาการ 250,000 บาท
งบดาํเนินงาน 250,000 บาท

โครงการสรางความปลอดภยัจากอุบตัภิยั  อาํเภอบานบงึ 20,000 บาท

อุดหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอบานบงึ  เพือ่เป็นคาใชจายในการดาํเนินการตาม
มาตรการป องกนัและอุบตัเิหตทุางถนน  และเตรียมการป องกนัและป องกนัอุบตัเิหตทุาง
ถนนทีอ่าจจะเกดิขึน้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ พ.ศ.2559 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 
3616  ลงวนัที ่24 ม.ิย. 2559 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 83 ขอ 2

โครงการศูนยเฉลมิพระเกียรตเิพือ่ชวยเหลือผูป วยเอดสและผูตดิเช้ือ H.I.V. อาํเภอบานบงึ 50,000 บาท

อุดหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอบานบงึ  เพือ่เป็นคาใชจายในการใหการชวยเหลือดาน
การดแูลรกัษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ การฝึกอาชีพ  สวสัดกิาร ตามความตองการให
เหมาะสมกบัสมาชกิศนูยฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ พ.ศ.2559 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 
3616  ลงวนัที ่24 ม.ิย. 2559 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 81 ขอ 1

โครงการประสานงานมวลชนและการป องกนัภยัฝ ายพลเรือน 30,000 บาท

อุดหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอบานบงึ  เพือ่เป็นคาใชจายในการสงเสรมิกลุมพลงั
มวลชน และประชาชนในพ้ืนทีเ่พือ่เตรียมความพรอมป องกนัภยัพบิตัติาง ๆ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ พ.ศ.2559 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 
3616  ลงวนัที ่24 ม.ิย. 2559 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 83 ขอ 1

เงนิอุดหนุน 100,000 บาท
เงนิอุดหนุนสวนราชการ

เพือ่เป็นคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูทางดานกฎหมาย  เกีย่วกบักฎหมาย
เบ้ืองตนทีป่ระชาชนควรรูสาํหรบัเยาวชนและประชาชนท ั่วไป 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารบั
การฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557 
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 72 ขอ 4

งบเงนิอุดหนุน 100,000 บาท

โครงการอบรมและเผยแพรความรูทางดานกฎหมายแกประชาชน 10,000 บาท
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อุดหนุนสภาวฒันธรรมตาํบลหนองไผแกว  เพือ่จายเป็นคาของขวญัและคาใชจายใน
การจดัพธิีทางศาสนาและงานประเพณีตางๆ ประจาํปีงบประมาณ 2562  เชน ประเพณี
วิง่ควาย, งานบุญกลางบาน และอืน่ ๆ เพือ่การน้ี        
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ พ.ศ.2559 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 
3616  ลงวนัที ่24 ม.ิย. 2559 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 87 ขอ 2

เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน
โครงการจดัพธิีทางศาสนาและงานประเพณี 200,000 บาท

โครงการจดัขบวนแหนางสงกรานตและกจิกรรมออกรานงานประจาํปีประเพณีสงกรานต
จงัหวดัชลบุรี

100,000 บาท

อุดหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอบานบงึ  เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัขบวนแหนาง
สงกรานตและกจิกรรมออกรานงานประจาํปีประเพณีสงกรานตจงัหวดัชลบุรี ประจาํปี 
พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ พ.ศ.2559 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 
3616  ลงวนัที ่24 ม.ิย. 2559 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 86 ขอ 1

เงนิอุดหนุน 300,000 บาท
เงนิอุดหนุนสวนราชการ

เพือ่จายเป็นคาใชจายโครงการ เชน คายธรรมะสาํหรบัเยาวชน,โครงการคณุธรรมนําชีวี
เยาวชนด ีศรีตาํบลหนองไผแกว,คายเยาวชน  และโครงการอืน่ที ่อบต.กาํหนด 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารบั
การฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557   
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 67 ขอ 1

งบเงนิอุดหนุน 300,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนวทิยากร คากจิกรรมและคาอุปกรณ ฯลฯ เพือ่สงเสรมิใหเด็กได
เรียนรูภูมปิญัญาทองถิน่  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารบัการฝึกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557   
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 68 ขอ 4

โครงการสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม สาํหรบัประชาชนและเยาวชน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดังานประเพณีวนัสงกรานต  และวนัผูสูงอายุ  เพือ่สืบสานและอนุรกัษ
วฒันธรรมประเพณีทองถิน่  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจดังาน การจดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนักีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2559    
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 67 ขอ 2

โครงการภูมปิญัญาทองถิน่ 2,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดังานประเพณีลอยกระทง เพือ่สืบสารวฒันธรรมประเพณี
ทองถิน่  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจดังาน การ
จดัการแขงขนักีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนักีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ พ.ศ.2559    
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 68 ขอ 3

โครงการจดังานประเพณีสงกรานตและวนัผูสูงอายุ 50,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 150,000 บาท

งบดาํเนินงาน 302,000 บาท
คาใชสอย 302,000 บาท

งานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่ 602,000 บาท



รวม
รวม
รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

รวม
รวม

จาํนวนคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 170,000 บาท

สาํหรบัจายเป็นคาตอบแทนในลกัษณะตาง ๆ ตามอตัราทีก่ฎหมาย/ระเบียบ กาํหนด 
ประกอบดวย
- เงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  ต ัง้ไว  100,000.-  บาท  สาํหรบัจายเป็น
เงนิคาประโยชนตอบแทนอืน่  สาํหรบัพนกังานสวนทองถิน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลั
ประจาํปี)ใหแกพนกังานสวนตาํบลและพนกังานจาง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกาํหนดประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมี
ลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจาํปีแกพนกังานสวนทองถิน่ใหเป็นรายจายอืน่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2557
- คาตรวจแบบแปลนทีด่นิและสิง่กอสราง (คาใบอนุญาตกอสราง )  ต ัง้ไว  50,000.- 
บาท สาํหรบัจายเป็นคาตรวจแบบแปลนทีด่นิและสิง่กอสราง (คาใบอนุญาตกอสราง) 
เป็นไปตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร  พ.ศ. 2522  แกไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) 
พ.ศ. 2550 และขอบญัญตั ิอบต.หนองไผแกว เรือ่ง การกาํหนดคาตอบแทนการตรวจ
แบบแปลนกอสรางหรือดดัแปลงอาคาร พ.ศ. 2558
- เงนิคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  จาํนวน  20,000.-  บาท  เพือ่จายให
บุคคลหรือคณะกรรมการผูรบัผดิชอบการจดัซ้ือจดัจางและการบรหิารงานพสัดภุาครฐั 
เชน บุคคลหรือคณะกรรมการซ้ือหรือจาง  บุคคลหรือคณะกรรมการดาํเนินการจางที่
ปรกึษา  บุคคลหรือคณะกรรมการดาํเนินงานจางออกแบบหรือควบคมุงานกอสราง  
เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงการคลงั ดวนทีสุ่ด ที ่กค 0402.5/ว 146  ลงวนัที ่          
19 ก.ย. 2560

งบดาํเนินงาน 1,172,000 บาท
คาตอบแทน 242,000 บาท

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 52,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแก พนกังานจาง กองชาง อบต.หนองไผ
แกว จาํนวน 6 อตัรา ตามกรอบอตัรากาํลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของ อบต.หนอง
ไผแกว  เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.2542 
และหนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลง
วนัที ่1 ก.ค. 2558

คาตอบแทนพนกังานจาง 729,600 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางของพนกังานจาง กองชาง อบต.หนองไผแกว จาํนวน 6 อตัรา  ตาม
กรอบอตัรากาํลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของ อบต.หนองไผแกว เป็นไปตาม
พระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 และหนงัสือ
สาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว 81  ลงวนัที ่                 
 10 ก.ค. 2557

เงนิประจาํตาํแหนง 42,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนง สาํหรบัพนกังานสวนตาํบลทีมี่สทิธไิดรบั ตามกรอบ
อตัรากาํลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของ อบต.หนองไผแกว
เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.2542 และ
ประกาศ ก.อบต. เรือ่ง มาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธิีการจายเงนิเดอืน 
และประโยชนตอบแทนอืน่(ฉบบัที ่6) ลงวนัที ่7 มี.ค. 2559

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 21,300 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวและเงนิเพิม่ตามคณุวุฒใิหแกพนกังานสวน
ตาํบล  จาํนวน  1 อตัรา ตามกรอบอตัรากาํลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของ อบต.
หนองไผแกว  เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.
2542 และหนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว 
1372 ลงวนัที ่1 ก.ค. 2558

เงนิเดือนพนกังาน 519,780 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนและจายเป็นคาปรบัปรุงตาํแหนงและเงนิเดอืน ใหแกพนกังาน
สวนตาํบล  จาํนวน  2 อตัรา ตามกรอบอตัรากาํลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของ อบต.
หนองไผแกว  เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.
2542 และประกาศ ก.อบต. เรือ่ง มาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนและวธิกีารจาย
เงนิเดอืน และประโยชนตอบแทนอืน่(ฉบบัที ่5) ลงวนัที ่28 ม.ค.2559

งบบุคลากร 1,364,680 บาท
เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 1,364,680 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา 2,556,680 บาท
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จาํนวน

จาํนวน
เพือ่จายเป็นคาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสนิเพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ เป็นไป
ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่       16 
ก.ค.2556

เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียน หรือคาใชจายในทาํนองเดยีวกนัทีเ่รียกชือ่
อยางอืน่สาํหรบัการฝึกอบรม ประชุม สมัมนาฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของ
เจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2555  แกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารบัการฝึกอบรมของ
เจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) หนา 69 ขอ 2

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 70,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการทาํป ายประชาสมัพนัธตางๆ เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและ
องคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552  และ 
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564)  หนา 70 ขอ 8

คาใชจายในการอบรมและสมัมนา 30,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ สาํหรบัเป็น คาเบ้ียเล้ียง  คาพาหนะ คาเชา
ทีพ่กัและคาใชจายอืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการ หรือ ไปอบรมสมัมนา 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของ
เจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2555  แกไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารบัการฝึกอบรมของ
เจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) หนา 69 ขอ 2

คาใชจายในการประชาสมัพนัธ 20,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 30,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียม,คาลงทะเบียนตาง ๆ ,คาจางเหมาบรกิาร  เชน คาจางเหมา
แบกสมัภาระ,คาจางคนชวยงานดานโยธาเป็น คร ัง้คราว คาลางฟิลม,คาอดัรูป ,
คาใชจายในการปกัผงัแนวเขตถนน ผงัเมือง คาเอกสารสทิธทิีด่นิ ตลอดจนคาใชจายใน
การรงัวดัอืน่ ๆ และใหหมายความถงึคาธรรมเนียมใด ๆ ทีก่ฎหมายใหเบกิจายได  
คาใชจายในการจดัทาํประกนัภยัรถยนตราชการ ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9 ธ.ค.2559  หนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2633 ลงวนัที ่14 ส.ค. 2552  และหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 ก.ค.2556

คาใชสอย 200,000 บาท
รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรใหกบัพนกังานสวนตาํบล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตรของพนกังานสวน
ทองถิน่ พ.ศ.2541 แกไขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่3) พ.ศ.2549 พระราชกฤษฎกีาเงนิ
สวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบุตร พ.ศ. 2523 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ และตามหนงัสือ
กรมบญัชีกลาง ดวนทีสุ่ด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวนัที ่28 ม.ิย. 2559

คาเชาบาน 42,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิคาเชาบานใหกบัพนกังานสวนตาํบลทีมี่สทิธไิดรบั  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2548 แกไข
เพิม่เตมิ(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 
5862  ลงวนัที ่12 ต.ค. 2559

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของพนกังานสวนตาํบลและ
พนกังานจาง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายเงนิตอบแทน
การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2559
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จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน
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รวม
รวม

จาํนวน
อุดหนุนการประปาสวนภูมภิาค เขต 1  เพือ่เป็นคาใชจายในการตรวจวเิคราะหคณุภาพ
น้ําประปาหมูบาน  รวมถงึคาใชจายอืน่ทีเ่กีย่วของกบัการตรวจวเิคราะหคณุภาพน้ําใน
ตาํบลหนองไผแกว  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2559 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่
มท 0808.2/ว 3616  ลงวนัที ่24 ม.ิย. 2559
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 84 ขอ 4

เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน
โครงการตรวจวเิคราะหคณุภาพน้ําประปาหมูบาน 20,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 20,000 บาท
เงนิอุดหนุน 20,000 บาท

วสัดุคอมพวิเตอร 60,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร เชน แผนดสิก โปรแกรม  หมกึพมิพ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

วสัดุการเกษตร 30,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดกุารเกษตร เชน จอบ เสียม มีด เลือ่ย กระถาง ดนิ
วทิยาศาสตร ปุ ย ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่
มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ 230,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาน้ํามนัเช้ือเพลงิสาํหรบัรถยนต,รถตดัหญา รวมถงึน้ํามนัเกียร น้ํามนั
เฟืองทาย น้ํามนัอืน่ๆ ทีใ่ชกบัรถ จารบี ไสกรอง ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิ
การปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และ
หนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่       
 9 ม.ิย. 2558

วสัดุยานพาหนะและขนสง 60,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาอุปกรณและอะไหลของรถยนต เชน คาเปลีย่นยางนอก  ยางใน หวั
เทียน แบตเตอรี ่กรวยจราจร ประแจ  แมแรง น้ํามนัเบรค สญัญาณไฟกระพรบิ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

วสัดุกอสราง 120,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาซ้ือวสัดกุอสราง เชน ปูนซีเมนต  ตะปู  เชือก พลาสตกิ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่
27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาสายไฟฟ า  ปล ัก๊ไฟฟ า  สวติซไฟฟ า  หลอดไฟฟ า  ลาํโพง  ไมโครโฟน 
ขาต ัง้ไมโครโฟน  ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด 
ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

วสัดุสาํนกังาน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาซ้ือสิง่ของตางๆ เชน กระดาษ แฟ ม ปากกา ดนิสอ  สิง่พมิพทีไ่ดจากการ
ซ้ือหรือจาง แบบพมิพ ฯลฯ หรือสิง่ของทีมี่ลกัษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกตมีิอายุการใชงานไมยาวนาน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปใน
ระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กดิขึน้กบัคาสิง่ของ เชน คาขนสง คา
ประกนัภยั คาตดิต ัง้ ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 ม.ิย. 2559 และหนงัสือกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 ม.ิย. 2558

คาวสัดุ 730,000 บาท



รวม
รวม
รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

เพือ่จายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กสายป ายุบ - หนองโกศล หมู 5 
ขนาดกวาง  0.50 เมตร  ยาว  230  เมตร  ลกึ  0.30 เมตร  พรอมฝาตะแกรงเหล็ก  
ตามแบบมาตรฐานทางหลวงทองถิน่
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 62 ขอ 76

เพือ่จายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กบรเิวณหนาโรงเรียนบานหนอง
ไผแกว หมู 5 ขนาดกวาง  0.50 เมตร  ยาว  120  เมตร  ลกึ  0.30 เมตร  พรอมฝา
ตะแกรงเหล็ก  ตามแบบมาตรฐานทางหลวงทองถิน่
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 61 ขอ 71

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กสายป ายุบ - หนองโกศล หมู 5 539,400 บาท

เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายหลงัฟารมไก - รพช.(ผูใหญนอย) 
หมู 2 ขนาดกวาง  5.00 เมตร  ยาว  240  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือคดิเป็นพ้ืนที่
กอสรางไมนอยกวา 1,200 ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานทางหลวงทองถิน่             
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 52 ขอ 10

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กบรเิวณหนาโรงเรียนบานหนองไผแกว 360,600 บาท

เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบานไชยวฒัน ภทัรภาคพงศ หมู 1 
ขนาดกวาง  6.00 เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือคดิเป็นพ้ืนที่
กอสรางไมนอยกวา  600  ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานทางหลวงทองถิน่
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 51 ขอ 4

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายหลงัฟารมไก-รพช.(ผูใหญนอย) หมู 2 900,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายนางกมิไอ – หมวดสา  หมู 1 ขนาด
กวาง  4.00 เมตร  ยาว  150  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือคดิเป็นพ้ืนทีก่อสรางไม
นอยกวา  600  ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานทางหลวงทองถิน่
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 51 ขอ 1

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบานนายไชยวฒัน ภทัรภาคพงศ  หมู 1 450,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายเกษตร 1 - หลงจู อยูซง - บุญชู 
หมู 3  ขนาดกวาง  5.00 เมตร  ยาว  240  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือคดิเป็นพ้ืนที่
กอสรางไมนอยกวา 1,250  ตารางเมตร   ตามแบบมาตรฐานทางหลวงทองถิน่
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 54 ขอ 24

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบานนางกมิไอ - หมวดสา  หมู 1 450,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กบานหนองใน ซอย 1 หมู 4 ขนาด
กวาง  5.00 เมตร  ยาว  120  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือคดิเป็นพ้ืนทีก่อสรางไม
นอยกวา  600  ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานทางหลวงทองถิน่
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 57 ขอ 42

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายเกษตร 1 - หลงจูอยูซง - บุญชู  หมู 3 900,000 บาท

คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กบานหนองใน ซอย 1 หมู 4 450,000 บาท

งบลงทุน 5,593,900 บาท
คาทีด่นิและสิง่กอสราง 5,593,900 บาท

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 5,593,900 บาท
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เพือ่รองรบัการจดัสวสัดกิารใหแกผูสูงอายุทีมี่อายุ 60 ปีบรบูิรณขึน้ไป ทีมี่คณุสมบตัิ
ครบถวน  และไดขึน้ทะเบียนขอรบัเงนิเบ้ียยงัชีพไวกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่แลว 
โดยจายอตัราเบ้ียยงัชีพรายเดอืนแบบข ัน้บนัไดสาํหรบัผูสูงอายุ 
เป็นไปตาม พ.ร.บ.กาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ พ.ศ.2542  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑการจายเงนิเบ้ีย
ยงัชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2552 แกไขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่3) 
พ.ศ.2561 และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ที ่มท 0810.6/ว 2076  ลง
วนัที ่5 ก.ค.2561
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 46 ขอ 2

เพือ่จายเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม เพือ่จายสมทบกองทุนประกนัสงัคมของ
พนกังานจางทีป่ฏบิตังิานในองคการบรหิารสวนตาํบล 
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกนัสงัคม พ.ศ.2533  หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว 9  ลงวนัที ่22 ม.ค. 2557  และหนงัสือสาํนกังาน 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว 81  ลงวนัที ่10 ก.ค. 2557 ปรากฎ
ในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 73 ขอ 2

เบ้ียยงัชีพผูสูงอายุ 7,179,600 บาท

งบกลาง 10,223,160 บาท
เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 300,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 10,223,160 บาท
งบกลาง 10,223,160 บาท

โครงการปรบัปรุงหอกระจายขาวองคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว 400,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาปรบัปรุงหอกระจายขาวขององคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว 
พรอมยายเสาสงสญัญาณ  จาํนวน  18  จุด  ตามแบบที ่อบต.หนองไผแกว กาํหนด
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 62 ขอ 79

โครงการปรบัปรุงร ัว้องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว 617,800 บาท
เพือ่จายเป็นคาปรบัปรุงร ัว้ หนาทีท่าํการองคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว ขนาด
ความยาว 143 เมตร  พรอมเทคอนกรีตเสรมิเหล็กไหลทางดานหนา ขนาดกวาง 3.00 
เมตร  ยาว  143 เมตร  หนา 0.10 เมตร หรือคดิเป็นพ้ืนทีก่อสรางไมนอยกวา  429 
ตารางเมตร  ตามแบบที ่อบต.หนองไผแกว กาํหนด
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1        
 หนา 3 ขอ 4

โครงการปรบัปรุงถนนลูกรงัสาธารณประโยชนสายบานเฮียสาโรจน หมู 4 450,000 บาท

เพือ่จายเป็นปรบัปรุงถนนลูกรงัสาธารณประโยชนสายบานเฮียสาโรจน หมู 4 ขนาด
กวาง  6.00 เมตร  ยาว  500  เมตรโดยทาํการลงลูกรงัหนาเฉลีย่ 0.30 เมตร  ปรมิาตร
ลูกรงั  900  ลูกบาศกเมตร  พรอมปรบัเกรดลูกรงัใหเรียบรอย  ตามแบบมาตรฐานทาง
หลวงทองถิน่
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 57 ขอ 40

เพือ่จายเป็นคากอสรางเสาธงชาต ิบรเิวณทีท่าํการองคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผ
แกว  ขนาดสูง  12.00 เมตร  ตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธกิารและผงัเมือง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1        
หนา 3 ขอ 3

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง

โครงการกอสรางเสาธงองคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว 76,100 บาท



จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

เพือ่รองรบัการสงเคราะหเบ้ียยงัชีพผูป วยเอดส ใหแกผูป วยเอดสทีแ่พทยไดรบัรองและ
ทาํการวนิิจฉยัแลว และมีความเป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิง้ขาดผูอุปการะดแูล ไม
สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได 
เป็นไปตาม พ.ร.บ.กาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ พ.ศ.2542  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนิสงเคราะหเพือ่
การยงัชีพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2548 และหนงัสือกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิน่ ที ่มท 0810.6/ว 2076  ลงวนัที ่5 ก.ค.2561
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 47 ขอ 4

สาํรองจาย 561,960 บาท

เพือ่รองรบัการจดัสวสัดกิารเบ้ียความพกิารใหแกคนพกิารทีมี่สทิธติามหลกัเกณฑที่
กาํหนด ทีไ่ดแสดงความจาํนงโดยการขอขึน้ทะเบียนเพือ่ขอรบัเงนิเบ้ียความพกิารไว
กบัองคกรปกครองสวนทองถิน่แลว 
เป็นไปตาม พ.ร.บ.กาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ พ.ศ.2542  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑการจายเงนิเบ้ีย
ความพกิารใหคนพกิารขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2553 แกไขเพิม่เตมิถงึ
(ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561 และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ที ่มท 0810.6/ว 
2076  ลงวนัที ่5 ก.ค.2561
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 46 ขอ 3

เบ้ียยงัชีพผูป วยเอดส 48,000 บาท

เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.) 340,000 บาท

สาํหรบัจายสมทบเขากองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ (ก.บ.ท.) ตาม
อตัราทีก่าํหนดไวในกฎกระทรวงรอยละ 1 ของประมาณการรายรบัประจาํปี ไมรวม
รายไดจากพนัธบตัร เงนิกู เงนิทีมี่ผูอุทศิให และเงนิอุดหนุน 
เป็นไปตาม พ.ร.บ.บาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ.2500 แกไขเพิม่เตมิถงึ
(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2548  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิบาํเหน็จบาํนาญ
ขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ.2546  และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ที ่
มท 0808.5/ว 2305  ลงวนัที ่26 ก.ค. 2561
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 73 ขอ 1

เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 200,000 บาท

เพือ่จายเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.หนองไผแกว ไมนอยกวา 50% 
ของเงนิทีไ่ดรบัจดัสรรจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแหงชาติ
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแหงชาต ิลงวนัที ่19 ก.พ. 2557 
เรือ่ง การกาํหนดหลกัเกณฑเพือ่สนบัสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนินการ
และบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทองถิน่หรือพ้ืนที ่พ.ศ. 2557 
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0891.3/ว 1263  ลงวนัที ่30 พ.ค. 
2557
ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) หนา 46 ขอ 1

เพือ่สาํรองจายไปใชจายในกรณีฉุกเฉินทีมี่สาธารณภยัเกดิขึน้ หรือการบรรเทาปญัหา
ความเดอืดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานัน้  เชน ภยัแลง  วาตภยั  น้ําป าไหล
หลาก  ฯลฯ ทีอ่าจเกดิขึน้ไดในเขตองคการบรหิารสวนตาํบล ซึง่ไมสามารถคาดการณ
ไดลวงหนา
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.2537 แกไขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพือ่ชวยเหลือ
ประชาชนตามอาํนาจหนาทีข่ององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2560

รายจายตามขอผูกพนั

เบ้ียยงัชีพคนพกิาร 1,593,600 บาท



200,000

48,000

300,000

7,179,600

340,000

561,960

1,593,600

45,600

1,069,800

90,720

532,080

45,600

729,600 701,520 1,261,440 5,703,240

21,300 54,600 21,300 223,800

52,000 58,980 130,000 589,460

519,780 1,140,000 1,355,880 7,025,940

42,000 42,000 42,000 354,000

10,000 10,000 20,000 99,000

170,000 80,000 158,400 1,243,930

42,000 20,000 188,000

20,000 10,000 5,000 60,000

50,000 480,000 500,000 1,560,000

1,500,000 1,500,000

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจาย

งบกลาง งบกลาง

รายจายตามขอผูกพนั

ขอบญัญตังิบประมาณรายจาย

  แผนงาน  งบ
กลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานการศกึษา

เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนั
สขุภาพ

200,000

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป

เบี้ยยงัชีพผูป วยเอดส 48,000

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 300,000

เบี้ยยงัชีพผูสงูอายุ 7,179,600

เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ
ขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.) 340,000

สาํรองจาย 561,960

เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 1,593,600

เงนิเดือนนายก/รองนายก 532,080

45,600

เงนิคาตอบแทนสมาชกิสภา
องคกรปกครองสวนทองถิน่

1,069,800

เงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนง
นายก/รองนายก

เงนิคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรกึษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบรหิารสวนตาํบล

เงนิคาตอบแทนพเิศษนายก/รอง
นายก

45,600

เงนิเดือน (ฝ าย
ประจาํ)

คาตอบแทนพนกังานจาง

เงนิเดือน (ฝ าย
การเมือง)

348,480

เงนิเดือนพนกังาน 4,010,280

3,010,680

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 126,600

90,720

คาตอบแทน

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง

งบบุคลากร

คาเชาบาน

59,000

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 835,530

เงนิประจาํตาํแหนง 228,000

126,000

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอก
เวลาราชการ

25,000

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 530,000

โครงการจางเหมาเก็บขนหรือ
กาํจดัขยะมูลฝอย



รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจาย

  แผนงาน  งบ
กลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานการศกึษา
แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป

1,200,000 1,200,000

50,000

5,000

30,000 50,000 50,000 380,000

20,000 100,000 15,000 145,000

100,000

500,000

30,000 60,000 60,000 410,000

7,000

100,000

200,000 200,000

100,000 100,000

20,000 20,000

150,000 150,000

50,000 50,000

300,000 300,000

80,000

20,000

20,000

20,000 20,000

2,000 2,000

รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและ
พธิีการ

คาใชจายในการเดนิทางไป
ราชการ

โครงการจางเหมาสถานทีท่ิง้ขยะ
มูลฝอย

50,000

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิ
ราชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจาย
หมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการจดัทาํเว็บไซดของ
 อบต.

5,000

250,000

คาใชจายในการประชาสมัพนัธ 10,000

คาใชจายในการประชาสมัพนัธ
กจิการของ อบต.

100,000

คาใชจายในการเลือกต ัง้ 500,000

คาใชจายในการอบรมและสมัมนา 260,000

คาใชจายอืน่ ๆ 7,000

โครงการ อบต.เคลือ่นทีพ่บ
ประชาชน

100,000

โครงการแขงขนักีฬาประชาชน

โครงการคดัแยกขยะ

โครงการงานวชิาการนิทรรศการ
ผลงานหนูนอย
โครงการจดังานประเพณีลอย
กระทง
โครงการจดังานประเพณี
สงกรานตและวนัผูสงูอายุ

โครงการจดังานวนัเด็กแหงชาติ

โครงการจดัทาํแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรพัยสนิ

80,000

โครงการเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ

20,000

โครงการเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระ
นางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ 20,000

โครงการชุมชนสะอาด รวมใจ 
Big Cleaning
โครงการดวยรกัและหวงใย
ครอบครวัเดียวกนั



รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจาย

  แผนงาน  งบ
กลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานการศกึษา
แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป

50,000 50,000

30,000

20,000

2,000 2,000

2,000 2,000

20,000

40,000 40,000

30,000

25,000

25,000

20,000

400,000

300,000

80,000

35,000

50,000 50,000

2,000 2,000

50,000 50,000

งบดาํเนินงาน

คาใชสอย

โครงการตรวจวเิคราะหคณุภาพ
นํ้าเสยี
โครงการโตไปไมโกง สราง
เด็กไทยไมคอรปัช ั่น

30,000

โครงการทองถิน่ปลูกป าเฉลมิพระ
เกียรติ

20,000

โครงการปฐมนิเทศผูปกครอง
โครงการปณิธานความดี คดิดี ทาํ
ดี เพือ่สงัคม
โครงการประชาคมเพือ่รบัฟงั
ความเห็นของประชาชน

20,000

โครงการป องกนัโรคตดิตอทาง
เพศสมัพนัธและการต ัง้ครรภกอน
วยัอนัควร
โครงการป องกนัและบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนทีเ่กดิจาก
สาธารณภยั

30,000

โครงการป องกนัและลดอบุตัเิหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม

25,000

โครงการป องกนัและลดอบุตัเิหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต

25,000

โครงการปนัยิม้ สรางสขุ ผูสงูอายุ 20,000

โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานการ
สงเสรมิอาชีพและพฒันาคณุภาพชีวติ
ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง

400,000

โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานของ
คณะผูบรหิาร สมาชกิสภาทองถิน่ 
บุคลากรทองถิน่และผูนําทองถิน่

300,000

โครงการฝึกอบรมใหความรูดาน
การป องกนัและระงบัอคัคภียั

80,000

โครงการฝึกอบรมใหความรู
เบื้องตนในการดบัเพลงิใหกบั
สถานศกึษา

35,000

โครงการเฝ าระวงัการบรโิภค
อาหารสะอาดปลอดภยัปราศจาก

โครงการพอ แม กาวไกลรูทนัโรค

โครงการพฒันาและสงเสรมิการ
บรหิารศูนยพฒันาเด็กเล็ก



รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจาย

  แผนงาน  งบ
กลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานการศกึษา
แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป

2,000 2,000

50,000 50,000

100,000 100,000

2,000 2,000

2,000 2,000

2,000 2,000

50,000 50,000

40,000 40,000

100,000 100,000

30,000 30,000

50,000

20,000

20,000

20,000

649,320 649,320

10,000

130,000 130,000

300,000 300,000

2,000 2,000

2,000 2,000

โครงการภูมปิญัญาทองถิน่

โครงการรณรงคป องกนัและ
แกไขปญัหายาเสพตดิ

โครงการรณรงคป องกนัและ
ควบคมุโรคไขเลือดออก

โครงการวนัพอแหงชาติ

โครงการวนัแมแหงชาติ

โครงการวนัไหวครู

โครงการศกึษาเรียนรูโครงการตาม
พระราชดาํร ิพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวัฯ

โครงการสงเสรมิการเรียนรูนอก
ระบบเด็กปฐมวยั

โครงการสงเสรมิคณุธรรม 
จรยิธรรม สาํหรบัประชาชนและ
เยาวชน

โครงการสงเสรมิภาษาองักฤษข ัน้
พื้นฐานสาํหรบัเด็กและเยาวชน

โครงการสงเสรมิและพฒันากลุม
อาชีพ

50,000

โครงการสงเสรมิและพฒันา
คณุภาพชีวติผูพกิารและ
ผูดอยโอกาสทางสงัคม

20,000

โครงการสงเสรมิและพฒันา
คณุภาพชีวติผูสงูอายุ

20,000

โครงการสงเสรมิสขุภาพผูพกิาร
เคลือ่นที่

20,000

โครงการสนบัสนุนคาใชจายการ
บรหิารสถานศกึษา

โครงการสรางจติสาํนึกดาน
คณุธรรมและจรยิธรรมในการ
ปฏบิตังิาน

10,000

โครงการสตัวปลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพษิสนุขับา

โครงการเสรมิสรางศกัยภาพ อส
ม.ตาํบลหนองไผแกว

โครงการแหเกวียนกณัฑ

โครงการแหเทียนพรรษา



รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจาย

  แผนงาน  งบ
กลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานการศกึษา
แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป

10,000

10,000

20,000

10,000

70,000 200,000 30,000 610,000

20,000 70,000

60,000 200,000 440,000

60,000 75,000 90,000 405,000

200,000 5,000 265,000

230,000 400,000 30,000 1,130,000

50,000 50,000

60,000

300,000 140,000 520,000

100,000 10,000 210,000

1,517,650 1,517,650

30,000 100,000

120,000 5,000 155,000

10,000

30,000 50,000 70,000 460,000

10,000 70,000

30,000 580,000

50,000

34,000

11,000 11,000

5,000

16,000 16,000 80,000

โครงการอบรมและเผยแพร
ความรูดานขอมูลขาวสารแก
ประชาชน

10,000

โครงการอบรมและเผยแพร
ความรูทางดานกฎหมายแก
ประชาชน

10,000

โครงการออกสาํรวจโรงเรือน ป าย
 และกจิการทีเ่ขาขายตองขอ
ใบอนุญาต

20,000

โครงการออกหนวยรบัชาํระภาษี
และใหความรูเกีย่วกบัภาษีนอก
สถานที่

10,000

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 150,000 160,000

130,000

วสัดุคอมพวิเตอร 180,000

คาวสัดุ

วสัดุเครือ่งแตงกาย 50,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง 50,000

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 30,000 30,000

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่ 470,000

วสัดุกีฬา

วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ 60,000

วสัดุงานบานงานครวั 80,000

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย 30,000 70,000

30,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

คาอาหารเสรมิ (นม)

วสัดุการเกษตร 70,000

คาสาธารณูปโภค

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม

วสัดุกอสราง

คาบรกิารไปรษณีย

60,000

คาไฟฟ า 550,000

วสัดุสาํนกังาน 10,000 300,000

50,000

คาบรกิารโทรศพัท 34,000

ครุภณัฑสาํนกังาน

โตะวางคอมพวิเตอร 5,000

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

ตูเหล็กแบบ 2 บาน

เครือ่งคอมพวิเตอร 48,000



รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจาย

  แผนงาน  งบ
กลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานการศกึษา
แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป

17,000

2,600 5,200

11,800 11,800 59,000

2,800 5,600

12,000

450,000 450,000

900,000 900,000

450,000 450,000

450,000 450,000

900,000 900,000

360,600 360,600

539,400 539,400

76,100 76,100

450,000 450,000

617,800 617,800

งบลงทุน

คาครุภณัฑ
เครือ่งพมิพ Multifunction ชนิด
เลเซอรสี

17,000

2,800

ครุภณัฑงานบานงานครวั

เครือ่งพมิพชนิดเลเซอรขาวดาํ 2,600

เครือ่งสาํรองไฟฟ า 35,400

คาทีด่นิและ
สิง่กอสราง

คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค

จอภาพแบบ LED

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายเกษตร 1 - หลงจู
อยูซง - บุญชู  หมู 3

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายหลงัฟารมไก-รพช.(ผู
ใหญนอย) หมู 2

โครงการกอสรางเสาธงองคการ
บรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว

โครงการปรบัปรุงร ัว้องคการ
บรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบานหนองใน ซอย 1 
หมู 4

เครือ่งตดัหญาแบบลอจกัรยาน 12,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบานนางกมิไอ - 
หมวดสา  หมู 1

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายบานนายไชยวฒัน ภทัรภาค
พงศ  หมู 1

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสรมิเหล็กบรเิวณหนา
โรงเรียนบานหนองไผแกว หมู 5

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสรมิเหล็กสายป ายุบ - 
หนองโกศล หมู 5

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิ
และสิง่กอสราง

โครงการปรบัปรุงถนนลูกรงั
สาธารณประโยชนสายบานเฮีย
สาโรจน หมู 4



รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจาย

  แผนงาน  งบ
กลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานการศกึษา
แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป

400,000 400,000

200,000 200,000

20,000 20,000

35,000 35,000

100,000 100,000

12,000

30,000

150,000 150,000

150,000 150,000

150,000 150,000

50,000

1,324,000 1,324,000

640,000 640,000

868,000 868,000

โครงการจดัพธิีทางศาสนาและ
งานประเพณี

โครงการปรบัปรุงหอกระจายขาว
องคการบรหิารสวนตาํบลหนอง
ไผแกว

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็น
สาธารณประโยชน

โครงการตรวจวเิคราะหคณุภาพ
นํ้าประปาหมูบาน

เงนิอดุหนุนสวนราชการ

โครงการขอรบัเงนิอดุหนุนเพือ่เพิม่
ศกัยภาพในการป องกนัและแกไข
ปญัหายาเสพตดิของ ศอ.ปส.จ.ชลบุรี

โครงการจดัขบวนแหนางสงกรานต
และกจิกรรมออกรานงานประจาํปี
ประเพณีสงกรานตจงัหวดัชลบุรี

โครงการจดังานรฐัพธิี อาํเภอ
บานบงึ จงัหวดัชลบุรี

12,000

โครงการประสานงานมวลชนและ
การป องกนัภยัฝ ายพลเรือน

30,000

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการ
เรียนการสอนโรงเรียนบานป ายุบ

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการ
เรียนการสอนโรงเรียนบานหนอง
ปรือ
โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการ
เรียนการสอนโรงเรียนบานหนอง
ไผแกว
โครงการศูนยเฉลมิพระเกียรตเิพือ่
ชวยเหลือผูป วยเอดสและผูตดิเชื้อ 
H.I.V. อาํเภอบานบงึ

50,000

โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนั
เด็กนกัเรียนโรงเรียนบานหนอง
ไผแกว

งบเงนิ
อุดหนุน

เงนิอุดหนุน

โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนั
เด็กนกัเรียนโรงเรียนบานป ายุบ

โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนั
เด็กนกัเรียนโรงเรียนบานหนอง
ปรือ



รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจาย

  แผนงาน  งบ
กลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานการศกึษา
แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป

20,000

8,150,580 852,000 2,800,000 4,955,900 10,039,190 53,500,000รวม 10,223,160 780,000 575,000 15,124,170

โครงการสรางความปลอดภยัจาก
อบุตัภิยั  อาํเภอบานบงึ

20,000


