
 

  
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผแ่ก้ว 
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

…………………………………………….………………  
    

ตามท่ี  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว  ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมัยสามญั  สมัยที่  ๓  
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐  และสมัยสามญั  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  
และตามหนังสอือําเภอบ้านบึง  ที ่ชบ ๐๐๒๓.๑๑/๔๕๕๒  ลงวันที ่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๐  แจ้งว่านายอําเภอบ้านบึง 
พิจารณาแล้ว  อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองไผ่แก้วแล้ว  นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๗  แห่งพระราชบัญญติัสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว  โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่   
๑   เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ   วันที่  ๒๙   เดือนกันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

 
(นายทนงศักด์ิ  ผลเจรญิสมบูรณ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว 
 
 
 

 
 
 
 
 



พื้นที่ 71.33 ตารางกิโลเมตร

ประชากรท ัง้หมด 7,317 คน
ชาย 3,728 คน
หญงิ 3,589 คน

ขอมูล ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2560

องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว

เขต/อําเภอ บานบึง    จงัหวดัชลบุรี

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

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



อาํเภอบานบงึ จงัหวดัชลบุรี

สวนที ่1

คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ย

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว



จาํนวน 6,467,904.62

จาํนวน 1,311,215.00

จาํนวน 277,450.33

จาํนวน 0.00

จาํนวน 46,090.00

จาํนวน 0.00

จาํนวน 26,839,609.48

จาํนวน 16,678,951.00

จาํนวน 7,170,608.50

จาํนวน 9,274,923.48

จาํนวน 7,397,601.61

จาํนวน 3,550,650

จาํนวน 0.00

จาํนวน 3,182,691.02

คาํแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว

              บดัน้ีถงึเวลาทีค่ณะผูบรหิารขององคการบรหิารสวนตําบลหนองไผแกว จะไดเสนอรางขอบญัญตัิ งบประมาณรายจายประจาํปีตอ
สภาองคการบรหิารสวนตําบลหนองไผแกวอีกคร ัง้หน่ึง ฉะนัน้ ในโอกาสน้ี คณะผูบรหิารองคการบรหิารสวนตําบลหนองไผแกวจงึขอช้ีแจง
ใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ดงัตอไปน้ี

1. สถานะการคลงั
1.1 งบประมาณรายจายท ั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องคกรปกครองสวนทองถิน่มีสถานะการเงิน ดงัน้ี

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จาํนวน 83,675,552.65 บาท

1.1.2 เงินสะสม จาํนวน 38,710,125.14 บาท

1.1.3 เงินทุนสาํรองเงินสะสม จาํนวน 22,885,211.19 บาท

1.1.4 รายการทีไ่ดกนัเงินไวแบบกอหน้ีผูกพนัและยงัไมไดเบิกจาย จาํนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีไ่ดกนัเงินไวโดยยงัไมไดกอหน้ีผูกพนั จาํนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จาํนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560
(1) รายรบัจรงิ จาํนวน 51,621,120.43 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต บาท

หมวดรายไดจากทรพัยสนิ บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด บาท

หมวดรายไดจากทุน บาท

หมวดภาษีจดัสรร บาท

หมวดเงินอุดหนุนท ั่วไป บาท

(2) เงินอุดหนุนทีร่ฐับาลใหโดยระบุวตัถุประสงค จาํนวน 4,511,000.00 บาท

(3) รายจายจรงิ จาํนวน 30,576,474.61 บาท ประกอบดวย

งบกลาง บาท

งบบุคลากร บาท

งบดําเนินงาน บาท

งบลงทุน บาท

งบรายจายอืน่ บาท

(5) รายจายทีจ่ายจากเงินสะสม จาํนวน 0.00 บาท

(6) รายจายทีจ่ายจากเงินทุนสาํรองเงินสะสม 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน บาท

(4) รายจายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ฐับาลใหโดยระบุวตัถุประสงค จาํนวน 4,511,000 บาท



2.1  รายรบั

รายรบัจรงิ ปี  2559

6,157,585.10

1,017,206.40

294,182.48

0.00

14,170.00

0.00

7,483,143.98

28,419,692.75

28,419,692.75

8,453,776.00

8,453,776.00

44,356,612.73

2.2  รายจายตามงบรายจาย

รายจายจรงิปี 2559

762,720.50

11,107,377.50

9,663,048.89

7,864,868.00

30,000.00

3,942,923.00

33,370,937.89

33,370,937.89

ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

คาํแถลงงบประมาณ
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว
อาํเภอบานบงึ  จงัหวดัชลบุรี

รายไดจดัเก็บ

หมวดภาษีอากร 4,672,500.00 6,210,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต 676,500.00 868,500.00

หมวดรายไดจากทรพัยสนิ 230,000.00 250,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0.00 0.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 20,500.00 20,500.00

หมวดรายไดจากทนุ 0.00 0.00

รวมรายไดจดัเก็บ 5,599,500.00 7,349,500.00
รายไดทีร่ฐับาลเก็บแลวจดัสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิน่

หมวดภาษีจดัสรร 26,900,500.00 27,250,500.00
รวมรายไดทีร่ฐับาลเก็บแลวจดัสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ 26,900,500.00 27,250,500.00

รายไดทีร่ฐับาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่

รวม 51,400,000.00 53,500,000.00

ประมาณการ ปี 2561

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 18,900,000.00 18,900,000.00

รวมรายไดทีร่ฐับาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ 18,900,000.00 18,900,000.00

รายจาย ประมาณการ ปี 2560

จายจากงบประมาณ

รวมจายจากงบประมาณ

รวม

งบกลาง

งบบุคลากร

งบดาํเนินงาน

งบลงทนุ

งบรายจายอืน่

งบเงนิอดุหนุน

9,540,000.00

13,510,640.00

16,736,010.00

6,828,250.00

30,000.00

4,755,100.00

51,400,000.00

51,400,000.00

0.00

4,402,600.00

53,500,000.00

53,500,000.00

9,693,950.00

14,145,730.00

17,112,220.00

8,145,500.00



อาํเภอบานบงึ จงัหวดัชลบุรี

เรือ่ง

ของ

สวนที ่2

งบประมาณรายจาย

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว

ขอบญัญตัิ

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ยอดรวม

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 15,002,890

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 755,000

แผนงานการศกึษา 9,677,270

แผนงานสาธารณสขุ 4,521,320

แผนงานเคหะและชุมชน 12,457,570

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 540,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 852,000

แผนงานงบกลาง 9,693,950

53,500,000

ดานบรกิารชุมชนและสงัคม

ดานการดาํเนินงานอืน่

งบประมาณรายจายท ัง้สิน้

บนัทกึหลกัการและเหตผุล

ประกอบรางขอบญัญตั ิงบประมาณรายจาย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว
อาํเภอบานบงึ จงัหวดัชลบุรี

ดาน

ดานบรหิารท ั่วไป



7,200,240 9,300,860

1,783,800 1,783,800

5,416,440 7,517,060

4,551,530 5,428,530

674,530 887,530

2,157,000 2,507,000

1,060,000 1,340,000

660,000 694,000

165,600 248,500

165,600 248,500

25,000 0

25,000 0

รวม 11,942,370 15,002,890

755,000

520,000

235,000

รวม 755,000

1,366,720 1,918,700

1,366,720 1,918,700

1,180,000 3,546,470

175,000 175,000

755,000 1,490,000

210,000 1,841,470

40,000 40,000

286,000 337,000

36,000 87,000

250,000 250,000

0 3,875,100

0 3,875,100

รวม 2,832,720 9,677,270

รวมงบ

งบบุคลากร 2,100,620

    เงนิเดอืน (ฝ ายการเมือง) 0

    เงนิเดอืน (ฝ ายประจาํ) 2,100,620

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งาน

งานบรหิารท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั

    คาครุภณัฑ 82,900

    คาวสัดุ 280,000

    คาสาธารณูปโภค 34,000

งบลงทุน 82,900

งบดาํเนินงาน 877,000

    คาตอบแทน 213,000

    คาใชสอย 350,000

3,060,520

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งาน งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการรกัษา
ความสงบภายใน

รวมงบ

งบเงนิอุดหนุน 0

    เงนิอดุหนุน 0

แผนงานการศกึษา

งาน
งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา

งานระดบักอนวยัเรียน
และประถมศกึษา

รวมงบ

755,000

งบดาํเนินงาน 755,000

    คาใชสอย 520,000

    คาวสัดุ 235,000

    คาตอบแทน 0

    คาใชสอย 735,000

    คาวสัดุ 1,631,470

งบบุคลากร 551,980

    เงนิเดอืน (ฝ ายประจาํ) 551,980

งบดาํเนินงาน 2,366,470

    คาทีด่นิและสิง่กอสราง 0

งบเงนิอุดหนุน 3,875,100

    เงนิอดุหนุน 3,875,100

    คาสาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 51,000

    คาครุภณัฑ 51,000

6,844,550

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว

อาํเภอบานบงึ  จงัหวดัชลบุรี



1,590,600 1,590,600

1,590,600 1,590,600

1,988,220 2,808,220

143,220 143,220

800,000 1,520,000

1,045,000 1,145,000

20,000 20,000

20,000 20,000

65,000 102,500

65,000 102,500

รวม 3,663,820 4,521,320

1,335,570 0 1,335,570

1,335,570 0 1,335,570

1,172,000 2,510,000 3,682,000

242,000 0 242,000

220,000 2,500,000 2,720,000

710,000 10,000 720,000

3,292,500 0 7,440,000

3,292,500 0 3,292,500

0 0 4,147,500

รวม 5,800,070 2,510,000 12,457,570

440,000

440,000

100,000

100,000

รวม 540,000

รวมงบ

งบบุคลากร 0

    เงนิเดอืน (ฝ ายประจาํ) 0

แผนงานสาธารณสุข

งาน
งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัสาธารณสุข

งานบรกิารสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน่

    คาวสัดุ 100,000

งบลงทุน 0

    คาครุภณัฑ 0

งบดาํเนินงาน 820,000

    คาตอบแทน 0

    คาใชสอย 720,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน
งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและชุมชน
งานไฟฟ าถนน

งานกาํจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล

รวมงบ

งบเงนิอุดหนุน 37,500

    เงนิอดุหนุน 37,500

857,500

    คาตอบแทน 0

    คาใชสอย 0

    คาวสัดุ 0

งบบุคลากร 0

    เงนิเดอืน (ฝ ายประจาํ) 0

งบดาํเนินงาน 0

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งาน งานสงเสรมิและ
สนบัสนุนความ
เขมแข็งชุมชน

รวมงบ

งบดาํเนินงาน 440,000

4,147,500

งบลงทุน 4,147,500

    คาครุภณัฑ 0

    คาทีด่นิและสิง่กอสราง 4,147,500

540,000

    คาใชสอย 440,000

งบเงนิอุดหนุน 100,000

    เงนิอดุหนุน 100,000



250,000 552,000

200,000 502,000

50,000 50,000

0 300,000

0 300,000

รวม 250,000 852,000

9,693,950

9,693,950

รวม 9,693,950

    คาใชสอย 302,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งาน

งานกีฬาและนนัทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรม

ทองถิน่

    งบกลาง 9,693,950

9,693,950

แผนงานงบกลาง

งาน

งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 9,693,950

งบเงนิอุดหนุน 300,000

    เงนิอดุหนุน 300,000

602,000

    คาวสัดุ 0

รวมงบ

งบดาํเนินงาน 302,000



ยอดรวม

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 15,002,890

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 755,000

แผนงานการศกึษา 9,677,270

แผนงานสาธารณสขุ 4,521,320

แผนงานเคหะและชุมชน 12,457,570

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 540,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 852,000

แผนงานงบกลาง 9,693,950

53,500,000

งบ ยอดรวม

รวมรายจาย 0

              ประกาศ ณ วนัที ่   29    เดอืนกนัยายน      พ.ศ.  2560

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

             (นายทนงศกัดิ ์ผลเจรญิสมบูรณ)

ตาํแหนง นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว

                            อนุมตัิ

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

                (นายพเินตร เลศิเขมทตั)

   ตาํแหนง     นายอาํเภอบานบงึ

ขอบญัญตัิ
งบประมาณรายจาย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว
อาํเภอบานบงึ จงัหวดัชลบุรี

โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 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. 2561

ขอ 2. ขอบญัญตั ิน้ีใหใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2560 เป็นตนไป

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 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



องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว

อาํเภอบานบงึ จงัหวดัชลบุรี

สวนที ่3

รายละเอียดประกอบขอบญัญตังิบประมาณ

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ



ปี 2558 ปี 2559

4,022,334.13 4,278,741.25 5,861,511.50 33.33

127,933.94 123,305.35 167,634.60 -1.79

80,084.00 125,438.00 128,439.00 66.67

0.00 0.00 0.00 0.00

4,230,352.07 4,527,484.60 6,157,585.10

0.00 0.00 0.00 0.00

1,435.60 1,144.60 1,183.40 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

110,406.00 90,465.00 69,688.00 20.00

457,180.00 550,580.00 617,920.00 29.87

0.00 15,500.00 22,700.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

750.00 640.00 690.00 0.00

1,000.00 500.00 18,685.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

630,903.00 0.00 101,420.00 0.00

2,040.00 3,200.00 4,640.00 0.00

132,700.00 136,000.00 179,200.00 33.33

0.00 0.00 100.00

1,560.00 1,080.00 0.00

0.00 0.00 0.00

799,589.60 1,017,206.40

254,483.04 264,198.04 294,182.48 8.70

254,483.04 264,198.04 294,182.48

78,000.00 46,000.00 12,500.00 0.00

1,440.00 1,760.00 1,670.00 0.00

79,440.00 47,760.00 14,170.00

0.00 395,964.53 317,303.17 16.67

7,957,570.35 7,766,707.62 8,053,713.23 0.00

8,499,079.62 9,168,498.50 9,486,779.42 0.00

1,551,005.50 1,476,594.55 1,559,630.01 -31.43

1,375,544.44 1,533,826.03 1,501,007.96 -20.00

1,871,013.08 2,642,029.13 3,228,680.53 27.27

394,450.29 430,238.95 482,899.69 5.26

108,333.10 76,751.25 51,328.74 -77.27     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 220,000.00 % 50,000.00

     ภาษีสรรพสามติ 2,200,000.00 % 2,800,000.00

     คาภาคหลวงแร 380,000.00 % 400,000.00

     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 1,750,000.00 % 1,200,000.00

     ภาษีสรุา 1,500,000.00 % 1,200,000.00

     ภาษีมูลคาเพิม่ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ 8,250,000.00 % 8,250,000.00
     ภาษมูลคาเพมตาม พ.ร.บ. จดสรร
รายไดฯ

8,000,000.00 % 8,000,000.00

หมวดภาษีจดัสรร
     ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและ
ลอเลือ่น

300,000.00 % 350,000.00

     รายไดเบ็ดเตล็ดอืน่ๆ 500.00 % 500.00

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 20,500.00 20,500.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

     คาขายแบบแปลน 20,000.00 % 20,000.00

     ดอกเบี้ย 230,000.00 % 250,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรพัยสนิ 230,000.00 250,000.00

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต 0.00 676,500.00 868,500.00

หมวดรายไดจากทรพัยสนิ

     คาใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 1,990.00 1,000.00 % 1,000.00

     คาใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใช
เครือ่งขยายเสยีง

0.00 1,000.00 % 1,000.00

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสาํหรบั
กจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอสขุภาพ

150,000.00 % 200,000.00

     คาใบอนุญาตใหต ัง้ตลาดเอกชน 0.00 0.00 % 2,000.00

     คาปรบัการผดิสญัญา 500.00 % 500.00

     คาปรบัอืน่ ๆ 500.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมอืน่ ๆ 500.00 % 500.00

     คาปรบัผูกระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก 500.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมเกีย่วกบัการต ัง้สสุาน
และฌาปนสถาน

500.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนพาณิชย 500.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 385,000.00 % 500,000.00

     คาธรรมเนียมในการออกหนงัสอืรบัรอง
การแจงสถานทีจ่าํหนายอาหารหรือสะสม

10,000.00 % 10,000.00

     คาธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนั 500.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 125,000.00 % 150,000.00

     คาธรรมเนียมโรงฆาสตัว 500.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสุรา 500.00 % 500.00

รวมหมวดภาษีอากร 4,672,500.00 6,210,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต

     ภาษีป าย 60,000.00 % 100,000.00

     อากรการฆาสตัว 500.00 % 500.00

     ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 4,500,000.00 % 6,000,000.00

     ภาษีบาํรุงทองที่ 112,000.00 % 110,000.00

ปี 2557 ปี 2560
ยอดตาง 

(%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

 

รายรบัจรงิ ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรบั
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว
อาํเภอ บานบงึ  จงัหวดัชลบุรี



ปี 2558 ปี 2559ปี 2557 ปี 2560
ยอดตาง 

(%) ปี 2561

รายรบัจรงิ ประมาณการ

3,347,225.00 3,511,152.00 3,734,750.00 16.28

800.00 1,530.00 3,600.00 0.00

25,105,021.38 27,003,292.56 28,419,692.75

9,318,994.00 9,433,439.00 8,453,776.00 0.00

9,318,994.00 9,433,439.00 8,453,776.00

38,988,290.49 42,075,763.80 44,356,612.73

รวมหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 18,900,000.00 18,900,000.00

รวมทุกหมวด 51,400,000.00 53,500,000.00

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป
     เงนิอดุหนุนท ั่วไป สาํหรบัดาํเนินการ
ตามอาํนาจหนาทีแ่ละภารกจิถายโอนเลือกทาํ

18,900,000.00 % 18,900,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 500.00 % 500.00

รวมหมวดภาษีจดัสรร 26,900,500.00 27,250,500.00

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ

4,300,000.00 % 5,000,000.00



ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้   53,500,000  บาท  แยกเป็น

รวม บาท
ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ จาํนวน บาท

ภาษีบาํรุงทองที่ จาํนวน บาท

ภาษีป าย จาํนวน บาท

อากรการฆาสตัว จาํนวน บาท

รวม บาท

คาธรรมเนียมโรงฆาสตัว จาํนวน บาท

คาธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา จาํนวน บาท

คาธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนั จาํนวน บาท

คาธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จาํนวน บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จาํนวน บาท

คาธรรมเนียมในการออกหนงัสือรบัรองการแจงสถานทีจ่าํหนายอาหารหรือสะสมอาหาร จาํนวน บาท

คาธรรมเนียมเกีย่วกบัการต ัง้สสุานและฌาปนสถาน จาํนวน บาท

คาธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนพาณิชย จาํนวน บาท

คาธรรมเนียมอืน่ ๆ จาํนวน บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจายท ั่วไป

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

หมวดภาษีอากร 6,210,500

6,000,000

ประมาณการไวมากกวาปีทีผ่านมา  เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บภาษีโรงเรือน
และทีด่นิไดมากกวาทีต่ ัง้รบัไว

รายไดจดัเก็บเอง

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว

อาํเภอบานบงึ  จงัหวดัชลบุรี

ประมาณการไวมากกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บภาษีป ายได
มากกวาทีต่ ัง้รบัไว

500

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บอากรการฆาสตัว
ไดใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

110,000

ประมาณการไวนอยกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บภาษีภาษีบาํรุง
ทองทีไ่ดนอยกวาทีต่ ัง้รบัไว

100,000

500

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตการขายสรุาไดใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

500

หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต 868,500

500

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาธรรมเนียมโรง
ฆาสตัวไดใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

500,000

ประมาณการไวมากกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาธรรมเนียม
เก็บขนขยะมูลฝอยไดมากกวาทีต่ ัง้รบัไว

10,000

ประมาณการไวนอยกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาธรรมเนียม
เกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนัไดนอยกวาทีต่ ัง้รบัไว

150,000

ประมาณการไวมากกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาธรรมเนียม
เกีย่วกบัการควบคมุอาคารไดมากกวาทีต่ ัง้รบัไว

500

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาธรรมเนียมฯ ได
ใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

500

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาธรรมเนียมฯ ได
ใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

500

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาธรรมเนียมฯ ได
ใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

คาธรรมเนียมทรพัยากรธรณี  คาธรรมเนียมป าไม  คาธรรมเนียมถมดนิ  
ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา



คาปรบัผูกระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก จาํนวน บาท

คาปรบัการผดิสญัญา จาํนวน บาท

คาปรบัอืน่ ๆ จาํนวน บาท

คาใบอนุญาตประกอบการคาสาํหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอสขุภาพ จาํนวน บาท

คาใบอนุญาตใหต ัง้ตลาดเอกชน จาํนวน บาท

คาใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จาํนวน บาท

คาใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใชเครือ่งขยายเสยีง จาํนวน บาท

รวม บาท
ดอกเบี้ย 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

ภาษีธรุกจิเฉพาะ จาํนวน บาท

ภาษีสรุา จาํนวน บาท

500

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาปรบัฯ ได
ใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

500

500

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา  เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาปรบัฯ ได
ใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

2,000

ประมาณการไวมากกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาใบอนุญาตให
ต ัง้ตลาดเอกชนไดมากกวาทีต่ ัง้รบัไว

1,000

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาปรบัได
ใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

200,000

ประมาณการไวมากกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาใบอนุญาตฯ 
ไดมากกวาทีต่ ัง้รบัไว

หมวดรายไดจากทรพัยสนิ 250,000

250,000

ประมาณการไวมากกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัคาดอกเบี้ยเงนิ
ฝากธนาคารมากกวาทีต่ ัง้รบัไว

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาใบอนุญาตฯ ได
ใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

1,000

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาใบอนุญาตฯ ได
ใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

500

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา  เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บรายไดเบ็ดเตล็ด
อืน่ๆ ไดใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

รายไดทีร่ฐับาลเก็บแลวจดัสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิน่

หมวดภาษีจดัสรร 27,250,500

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 20,500

20,000

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา  เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาขายแบบแปลน
ไดใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา  เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัภาษีมูลคาเพิม่ 
พรบ.กาํหนดแผนฯ ไดใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

8,000,000

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา  เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัภาษีมูลคาเพิม่ 
พรบ.จดัสรรรายไดฯ ใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

350,000

ประมาณการไวมากกวาปีทีผ่านมา  เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียมรถยนตไดมากกวาปีทีผ่านมา

8,250,000

ประมาณการไวนอยกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัภาษีสรุาไดนอย
กวาทีต่ ัง้รบัไว

1,200,000

ประมาณการไวนอยกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัภาษีธรุกจิเฉพาะ
นอยกวาทีต่ ัง้รบัไว

1,200,000



ภาษีสรรพสามติ จาํนวน บาท

คาภาคหลวงแร จาํนวน บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จาํนวน บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ จาํนวน บาท

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จาํนวน บาท

รวม บาท
เงนิอดุหนุนท ั่วไป สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหนาทีแ่ละภารกจิถายโอนเลือกทาํ จาํนวน บาท

2,800,000

ประมาณการไวมากกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัภาษีสรรพสามติ
มากกวาทีต่ ัง้รบัไว

ประมาณการไวนอยกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัคาภาคหลวง
ปิโตรเลียมนอยกวาทีต่ ัง้รบัไว

5,000,000

ประมาณการไวมากกวาปีทีผ่านมา  เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัคาธรรมเนียมจด
ทะเบียนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิมากกวาทีต่ ัง้รบัไว

400,000

ประมาณการไวมากกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัคาภาคหลวงแร 
มากกวาทีต่ ัง้รบัไว

50,000

18,900,000

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา  เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหนาทีแ่ละภารกจิถายโอนเลือกทาํใกลเคยีงทีต่ ัง้รบั
ไว

500

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัคาธรรมเนียมและ
คาใชน้ําบาดาลใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

รายไดทีร่ฐับาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 18,900,000



รวม
รวม
รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

รวม
จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

       ประมาณการรายจายรวมท ัง้สิน้ 53,500,000 บาท จายจากรายไดจดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป แยก
เป็น

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป 11,942,370 บาท
งบบุคลากร 7,200,240 บาท

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว

อาํเภอ บานบงึ   จงัหวดัชลบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท ั่วไป

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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

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 

เงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายก/รองนายก 45,600 บาท

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

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

เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 5,416,440 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัผูดาํรงตาํแหนง เลขานุการนายก อบต. เดอืน
ละ 7,560.- บาท 

เงนิคาตอบแทนสมาชกิสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่ 1,069,800 บาท

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

เงนิคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองคการบรหิารสวนตาํบล 90,720 บาท

เงนิประจาํตาํแหนง 186,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงของพนกังานสวนตาํบลทีมี่สทิธไิดรบั

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 126,600 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตางๆ ใหแกพนกังาน อบต. จาํนวน  9 อตัรา เชน คาตอบแทน
พเิศษของพนกังานสวนตาํบลผูไดรบัตาํแหนงและมีสทิธไิดรบัคาตอบแทนเป็นรายเดอืน
เทากบัอตัราเงนิประจาํตาํแหนงทีไ่ดรบัอยู, เงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว, เงนิปรบัเพิม่
ตามคณุวุฒิ

เงนิเดือนพนกังาน 2,630,280 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงตาํแหนงของพนกังานสวนตาํบลรวมท ัง้ปี  
จาํนวน 9 อตัรา

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 242,880 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว และเงนิเพิม่อืน่ๆ ของพนกังานจาง  จาํนวน  
18 อตัรา  ในสงักดัสาํนกัปลดั อบต. 

คาตอบแทนพนกังานจาง 2,230,680 บาท
เพือ่จายเป็นคาตอบแทนและเงนิปรบัปรุงคาตอบแทนของพนกังานจาง  จาํนวน  18 
อตัรา  ในสงักดัสาํนกัปลดั อบต.
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งบดาํเนินงาน 4,551,530 บาท
คาตอบแทน 674,530 บาท

คาเชาบาน 84,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาเชาบานใหกบัพนกังานผูมีสทิธ ิสาํนกัปลดั  อบต.หนองไผแกว ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิน่

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแกพนกังานสวนตาํบลและ
พนกังานจางทีป่ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบกิจายเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิน่

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 540,530 บาท
สาํหรบัถวัจายเป็นคาตอบแทนในลกัษณะตาง ๆ ตามอตัราทีก่ฎหมาย/ระเบียบ กาํหนด 
ประกอบดวย
- เงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ   จาํนวน  390,530.-  บาท  สาํหรบัจายเป็น
เงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ(เงนิรางวลัประจาํปี) สาํหรบัพนกังานสวน
ทองถิน่  โดยถือปฏบิตัติามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกาํหนด
ประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจาํปีแกพนกังาน
สวนทองถิน่ใหเป็นรายจายอืน่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2557
- เงนิตอบแทนเจาหนาทีใ่นการเลือกต ัง้  จาํนวน  140,000.- บาท   
- เงนิคาตอบแทนอืน่ ๆ จาํนวน  10,000.- บาท  สาํหรบัจายเป็นเงนิคาตอบแทนผู
ปฏบิตัริาชการ  เชน  คาตอบแทนคณะกรรมการประเมนิผลงาน   คาตอบแทน
คณะกรรมการการสอบคดัเลือกหรือคดัเลือกพนกังานและลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ฯ 

เพือ่จายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บเลมหรือเขาปกหนงัสือ  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรพัยสนิ  คาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบ้ียประกนั  คาใชจายใน
การดาํเนินคด ี คาจางเหมาบรกิาร  คาตดิต ัง้ไฟฟ า  คาตดิต ัง้ประปา  คาตดิต ัง้โทรศพัท  
คาตดิต ัง้อนิเตอรเน็ต  คาตดิต ัง้เครือ่งสงสญัญาณตาง ๆ คาใชจายในการทาํประกนัภยั
รถยนตราชการ ฯลฯ

รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ 50,000 บาท

คาใชสอย 2,157,000 บาท
รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 350,000 บาท

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 30,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรของขาราชการสวนทองถิน่ ตามประเภทและ
อตัราเงนิบาํรุงการศกึษาและคาเลาเรียน ตามพระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั
การศกึษาของบุตร พ.ศ. 2523 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 200,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร
ของพนกังานสวนตาํบล ลูกจาง  คณะผูบรหิารและสมาชกิสภา อบต. เชน คาเบ้ียเล้ียง
เดนิทาง คาพาหนะ คาเชาทีพ่กั คาบรกิารจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พเิศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบนิ คาลงทะเบียนตางๆ (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ 
พ.ศ. 2561-2564 หนา 69 ขอ 2)

คาใชจายในการจดัทาํเว็บไซดของ อบต. 5,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาเชาพ้ืนที ่(Hosting) คาตอโดเมน (Domain) และคาใชจายทีเ่กีย่วของ
กบัการจดัทาํเว็บไซตของ อบต.หนองไผแกว (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 
2561-2564 หนา 70 ขอ 9)

เพือ่จายเป็นรายจายดงัน้ี
- คารบัรองในการตอนรบับุคคลหรือคณะบุคคล (ไมเกนิปีละรอยละ1 ของรายไดจรงิ
ปีงบประมาณทีล่วงมาโดยไมรวมรายไดจากเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ เงนิกู เงนิจายขาดเงนิ
สะสมและเงนิทีมี่ผูอุทศิให)
- คาเล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทองถิน่หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
หรือการประชุมตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/2381 ลงวนัที ่28 
กรกฎาคม 2548

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการประชาสมัพนัธกจิการของ อบต. 100,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาใชจายประชาสมัพนัธตางๆ  เชน  จดัทาํเอกสารเผยแพรความรู เชน 
วารสาร  แผนพบั โปสเตอร โรลอพั ฯลฯ และประชาสมัพนัธผานสือ่ตาง ๆ เพือ่ให
ประชาชนมีความรูความเขาใจเกีย่วกบัการมีสวนรวมของประชาชนและใหความรู
เกีย่วกบัการบรกิารกจิการของ อบต. (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา
 70 ขอ 8)
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คาใชจายในการอบรมและสมัมนา 200,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียน หรือคาใชจายในทาํนองเดยีวกนัทีเ่รียกชือ่
อยางอืน่สาํหรบัการฝึกอบรม ประชุม สมัมนา ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 
2561-2564 หนา 69 ขอ 2)

คาใชจายในการเลือกต ัง้ 400,000 บาท
สาํหรบัเป็นคาใชจายในการเลือกต ัง้ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ตามที่
คณะกรรมการการเลือกต ัง้กาํหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตาํแหนงทีว่าง 
และกรณีคณะกรรมการการเลือกต ัง้ส ั่งใหมีการเลือกต ัง้ใหม และกรณีอืน่ๆ) (ปรากฏใน
แผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 70 ขอ 10)

โครงการเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ 20,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการจดักจิกรรมเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวัมหาวชริาลงกรณ  บดนิทรเทพยวรางกูร  เชน ประดบัธงตราสญัลกัษณ ทาํบุญ
ตกับาตร พธิีจุดเทียนชยัถวายพระพร  และบาํเพ็ญสาธารณประโยชนเพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกุศล (ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 64 ขอ 1)

โครงการจดังานพธิีหรือรฐัพธิี 50,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการอบรม จดัโครงการหรือจดักจิกรรมตามมตคิณะรฐัมนตรี   
กระทรวงมหาดไทย  จงัหวดั  อาํเภอ  ทีม่อบหมายแนวทางและขอส ั่งการหรือขอความ
รวมมือ   (ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 64 ขอ 4 )

คาใชจายอืน่ ๆ 7,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาใชจายอืน่ ๆ เชน  คาของขวญั  ของรางวลั  หรือเงนิรางวลั   คา
พวงมาลยั  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  พวงมาลา  คาชดใชความเสียหายหรือคา
สนิไหมทดแทน  เงนิชวยเหลือพนกังาน หรือลูกจางทีต่องหาคดอีาญา คาเบ้ียเล้ียงพยาน
หรือผูตองหา ฯลฯ

โครงการพฒันาและปรบัปรุงสถานทีท่าํงานนาอยู  นาทาํงาน (5 ส) 5,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการพฒันาและปรบัปรุงสถานทีท่าํงานใหเกดิการทาํงานทีมี่
คณุภาพ  ประสทิธภิาพ และความ ปลอดภยัตลอดจนสรางทศันคตทิีด่ใีนการทาํงานของ
พนกังาน   สรางความพงึพอใจและความม ั่นใจ ใหกบัผูมารบับรกิาร(ปรากฎใน
แผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 89 ขอ 1)

โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานของคณะผูบรหิาร สมาชกิสภาทองถิน่ บุคลากรทองถิน่และ
ผูนําทองถิน่

300,000 บาท

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

โครงการเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ 20,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการจดักจิกรรมเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสริกิติิ ์
กระบรมราชนีินาถ  เชน ประดบัธงตราสญัลกัษณ ทาํบุญตกับาตร พธิีจุดเทียนชยัถวาย
พระพร  และบาํเพ็ญสาธารณประโยชนเพือ่ถวายเป็นพระราชกุศล (ปรากฎตาม
แผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 64 ขอ 2)

โครงการอบรมและเผยแพรความรูดานขอมูลขาวสารแกประชาชน 10,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการอบรมและเผยแพรความรูดานขอมูลขาวสารแกประชาชน 
(ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 71 ขอ 13)

โครงการสรางจติสาํนึกดานคณุธรรมและจรยิธรรมในการปฏบิตังิานของคณะผูบรหิาร สมาชกิ
สภา อบต. พนกังานสวนตาํบลและพนกังานจาง

10,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการฝึกอบรมเพิม่ขดีความสามารถในการปฏบิตัริาชการ  มีความ
รบัผดิชอบในหนาทีแ่ละเกดิความสามคัคใีนองคกร  สาํหรบัคณะผูบรหิาร สมาชกิสภา 
อบต. พนกังานสวนตาํบลและพนกังานจาง (ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 
2561-2564 หนา 71 ขอ 12)

โครงการเรียนรูศาสตรพระราชา กบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 300,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัโครงการเรียนรูศาสตรพระราชากบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง  เพือ่นอมราํลกึในพระมหากรุณาธคิณุพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิ
พลอดลุยเดช  (ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 64 ขอ 3)

โครงการอบรมใหความรูเกีย่วกบัวนิยัในการปฏบิตัริาชการและปราบปรามการทุจรติใน
หนวยงานแกพนกังานสวนตาํบล  ผูบรหิารทองถิน่  สมาชกิสภาทองถิน่ และประชาชนท ั่วไป

30,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการฝึกอบรมใหความรู  เพือ่ใหผูบรหิารทองถิน่  สมาชกิสภา
ทองถิน่  ขาราชการและพนกังานสวนตาํบล มีความรูความเขาใจเกีย่วกบัวนิยัในการ
ปฏบิตัริาชการและป องกนัปญัหาการทุจรติในหนวยงานของรฐั (ปรากฎในแผนพฒันาสี่
ปี พ.ศ. 2561-2564 หนา 69 ขอ 5)
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คาวสัดุ 1,060,000 บาท
วสัดุสาํนกังาน 200,000 บาท

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 100,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสนิเพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกติ

เพือ่จายเป็นคาสงิของตาง ๆ โดยสภาพมีลกัษณะคงทน เชน หมอ กะทะ มีด ถาดน้ํา จาน
รอง ฯลฯ และสิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะเมือ่ใชแลวยอมสิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ เชน  แปรง ไมกวาด สบู ผงซกัฟอก ฯลฯ รวมถงึคาวสัดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล

วสัดุกอสราง 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

วสัดุงานบานงานครวั 80,000 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 

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาน้ํามนัเช้ือเพลงิสาํหรบัรถยนต  รถตดัหญา  รวมถงึน้ํามนัเครือ่ง  น้ํามนั
เกียร  น้ํามนัเฟืองทาย  จารบี ไสกรอง ฯลฯ 

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย 70,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาอุปกรณและอะไหลของรถยนต รถจกัรยานยนต เชน หวัเทียน  คาเปลีย่น
ยางนอกยางใน แบตเตอรี ่ฯลฯ 

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ 400,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาซ้ือวสัดกุอสราง เชน ไมอดั  ตะปู เชือก พลาสตกิ ฯลฯ 
วสัดุยานพาหนะและขนสง 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดใุนการโฆษณาและเผยแพร เชน สีและพูกนั ฟิลม รูปสีหรือขาวดาํที่
ไดจากการจาง อดัขยาย ขาต ัง้กลอง ฯลฯ

วสัดุคอมพวิเตอร 70,000 บาท

 เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดกุารเกษตร เชน เคยีว สปรงิเกอร  ปุ ย พืชและสตัว วสัดเุพาะ
ชาํ ฯลฯ 

วสัดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดวุทิยาศาสตร เชน คลอรีน สาํหรบัใชในตาํบลหนองไผแกว
วสัดุการเกษตร 70,000 บาท

คาบรกิารโทรศพัท 30,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาโทรศพัทสาํหรบั ทีท่าํการองคการบรหิารสวนตาํบล 

คาไฟฟ า 550,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาไฟฟ า สาํหรบัทีท่าํการองคการบรหิารสวนตาํบลและศนูยพฒันาเด็กเล็ก
และหนวยงานสงักดั อบต.หนองไผแกว 

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร เชน แผนดสิก โปรแกรม  หมกึพมิพ  สายเคเบลิ  
เมาส เครือ่งกระจายสญัญาณ ฯลฯ

คาสาธารณูปโภค 660,000 บาท

งบลงทุน 165,600 บาท
คาครุภณัฑ 165,600 บาท

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 50,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาบรกิารโทรคมนาคม  คาเชาคูสายอนิเตอรเน็ตตาํบล  

คาบรกิารไปรษณีย 30,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณตั ิคาซ้ือดวงตรา ไปรษณียากร  คาเชาตู
ไปรษณีย 

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือซุมเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัมหาวชริาลง
กรณ  บดนิทรเทพยวรางกูร  รชักาลที ่10  จาํนวน  1  ชุด  ประกอบดวย  กรอบรูปไฟ
เบอรกลาส   พระบรมฉายาลกัษณ   ป ายทรงพระเจรญิไฟเบอรกลาส  พานพุมไฟเบอร
กลาส เงนิ-ทอง   ตราสญัลกัษณ วปร.  ฐานรองกรอบรูป  โครงเหล็กยดึพ้ืนเพือ่ตดิต ัง้
กรอบรูปและฐานรอง  (ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา 90 ขอ 1)

ครุภณัฑสาํนกังาน
ซุมเฉลมิพระเกียรติ 150,000 บาท



จาํนวน

จาํนวน

รวม
รวม

จาํนวน

รวม
รวม
รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

รวม
รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือตูเก็บเอกสารบานเลือ่นกระจก  จาํนวน  1 ตู  โดยมีคณุลกัษณะ
พ้ืนฐาน ดงัน้ี  ขนาดความกวาง  118 เซนตเิมตร   ความลกึ   40 เซนตเิมตร  และ
ความสูง  87 เซนตเิมตร (แบบจดัหาท ั่วไป)(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561 -
2564 หนา 90 ขอ 1 )

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

ตูเก็บเอกสารบานเลือ่นกระจก 4,000 บาท

เงนิอุดหนุนสวนราชการ 25,000 บาท

อุดหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอบานบงึ  ตามโครงการดงัน้ี
(1) โครงการจดังานรฐัพธิี อาํเภอบานบงึ จงัหวดัชลบุรี เป็นเงนิ 12,000 บาท        เพือ่
จายเป็นคาดาํเนินการในการจดังานรฐัพธิีตาง ๆ ใหทีท่าํการปกครองอาํเภอบานบงึ  กลุม
งานบรหิารงานปกครอง งานสาํนกังานอาํเภอ  (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 
2561-2564 หนา 85 ขอ 1)
(2) โครงการจดัต ัง้ศนูยประสานงานและศนูยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ อาํเภอบานบงึ  ประจาํปีงบประมาณ 2561 เป็นเงนิ 13,000 บาท 
เพือ่ประชาสมัพนัธการจดัซ้ือจดัจางของ อบต. ใหทีท่าํการปกครองอาํเภอบานบงึ  กลุม
งานบรหิารงานปกครอง งานสาํนกังานอาํเภอ  (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 
2561-2564 หนา 87 ขอ 1)

งบเงนิอุดหนุน 25,000 บาท
เงนิอุดหนุน 25,000 บาท

เครือ่งสาํรองไฟฟ า 11,600 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ า  จาํนวน  2 เครือ่ง  โดยมีคณุลกัษณะพ้ืนฐาน 
ดงัน้ี
- มีกาํลงัไฟฟ าดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสาํรองไฟฟ าไดไมนอยกวา 15 นาที
(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 90 ขอ 2)

เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนและจายเป็นคาปรบัปรุงตาํแหนงและเงนิเดอืน ใหแกพนกังานสวน
ตาํบล  จาํนวน 4 อตัรา

เงนิประจาํตาํแหนง 42,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 2,100,620 บาท
เงนิเดือนพนกังาน 1,302,120 บาท

งานบรหิารงานคลงั 3,060,520 บาท
งบบุคลากร 2,100,620 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแก พนกังานจาง จาํนวน 5 อตัรา
งบดาํเนินงาน 877,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางของพนกังานจาง  จาํนวน 5 อตัรา
เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 105,500 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงสาํหรบัพนกังานสวนตาํบลทีมี่สทิธไิดรบั
คาตอบแทนพนกังานจาง 651,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแกพนกังานสวนตาํบลและ
พนกังานจางทีป่ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบกิจายเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิน่

คาเชาบาน 36,000 บาท

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

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

คาตอบแทน 213,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 163,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรของขาราชการสวนทองถิน่ ตามประเภทและ
อตัราเงนิบาํรุงการศกึษาและคาเลาเรียน ตามพระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั
การศกึษาของบุตร พ.ศ. 2523 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ

เพือ่จายเป็นคาเชาบานใหกบัพนกังานผูมีสทิธ ิในกองคลงั  อบต.หนองไผแกว ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิน่

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 9,000 บาท
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รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 80,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บเลมหรือเขาปกหนงัสือ  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรพัยสนิ  คาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบ้ียประกนั  คาใชจายใน
การดาํเนินคด ี คาจางเหมาบรกิาร  คาตดิต ัง้ไฟฟ า  คาตดิต ัง้ประปา  คาตดิต ัง้โทรศพัท  
คาตดิต ัง้อนิเตอรเน็ต  คาตดิต ัง้เครือ่งสงสญัญาณตาง ๆ คาใชจายในการทาํประกนัภยั
รถยนตราชการ ฯลฯ

คาใชสอย 350,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการประชาสมัพนัธตาง ๆ เชน จดัทาํเอกสารเผยแพรความรู
เกีย่วกบัการชาํระภาษี (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 70 ขอ 8)

คาใชจายในการอบรมและสมัมนา 60,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร
ของพนกังานสวนตาํบล ลูกจาง  เชน คาเบ้ียเล้ียงเดนิทาง คาพาหนะ คาเชาทีพ่กั 
คาบรกิารจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเิศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบนิ คาลงทะเบียนตางๆ(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 69   
ขอ 2)

คาใชจายในการประชาสมัพนัธ 10,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 50,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการดาํเนินการออกสาํรวจโรงเรือน ป ายและกจิการทีเ่ขาขายตองขอ
ใบอนุญาตตางๆ ของ อบต.หนองไผแกว (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 
หนา 89 ขอ 3)

โครงการออกหนวยรบัชาํระภาษีและใหความรูเกีย่วกบัภาษีนอกสถานที่ 10,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการดาํเนินการจดัทาํแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัยสนิขององคการ
บรหิารสวนตาํบล เชน คาจางพนกังาน คาวสัด ุคาใชสอย คาตอบแทน (คาอาหารทาํการ
นอกเวลา) ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 69 ขอ 4)

โครงการออกสาํรวจโรงเรือน ป ายและกจิการทีเ่ขาขายตองขอใบอนุญาตตางๆ 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียน หรือคาใชจายในทาํนองเดยีวกนัทีเ่รียกชือ่
อยางอืน่สาํหรบัการฝึกอบรม ประชุม สมัมนาฯ (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 
2561-2564 หนา 69 ขอ 2)

โครงการจดัทาํแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัยสนิ 80,000 บาท

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

เพือ่จายเป็นคาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสนิเพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
คาวสัดุ 280,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการออกหนวยบรกิารรบัชาํระภาษีนอกสถานทีแ่ละการใหความรู
เกีย่วกบัภาษี (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 89 ขอ 4

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 40,000 บาท

วสัดุคอมพวิเตอร 80,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัด ุคอมพวิเตอร เชน แผนดสิก หมกึพมิพ โปรแกรมอืน่ๆ ที่
เกีย่วของกบัคอมพวิเตอร

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ 70,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาน้ํามนัเช้ือเพลงิสาํหรบัรถยนต  รถจกัรยานยนต รวมถงึน้ํามนัเครือ่ง
น้ํามนัเกียร  น้ํามนัเฟืองทาย จารบี  ไสกรองฯลฯ

วสัดุยานพาหนะและขนสง 30,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาอุปกรณและอะไหลของรถยนต รถจกัรยานยนต เชน หวัเทียน  คาเปลีย่น
ยางนอกยางใน แบตเตอรี ่ฯลฯ

เพือ่จายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณตั ิคาซ้ือดวงตรา ไปรษณียากร  คาเชาตู
ไปรษณีย

เพือ่จายเป็นคาบรกิารโทรศพัทสาํหรบักองคลงั อบต.หนองไผแกว
คาบรกิารไปรษณีย 20,000 บาท

คาสาธารณูปโภค 34,000 บาท
คาบรกิารโทรศพัท 4,000 บาท
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คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 10,000 บาท

เครือ่งพมิพดีด 10,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งพมิพดดีแบบธรรมดา  จาํนวน  1 เครือ่ง  โดยมีคณุลกัษณะ
พ้ืนฐาน ดงัน้ี
- ขนาดของแครยาวไมตํา่กวา 18 น้ิว
- เป็นระบบภาษาเดยีว
 (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 90 ขอ 1)

คาครุภณัฑ 82,900 บาท
ครุภณัฑสาํนกังาน

เพือ่จายเป็นคาบรกิารโทรคมนาคม  คาเชาคูสายอนิเตอรเน็ตตาํบล
งบลงทุน 82,900 บาท

ตูเก็บเอกสารบานเลือ่นทบึ 8,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือตูเก็บเอกสารแบบบานเลือ่นทบึ  จาํนวน  2 ตู  โดยมีคณุลกัษณะ
พ้ืนฐาน ดงัน้ี  ขนาดความกวาง 118 เซนตเิมตร  ความลกึ 40 เซนตเิมตร  และความ
สูง 87 เซนตเิมตร  (จดัหาตามราคาทองตลาด)(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 
2561-2564 หนา 90 ขอ 1)

ตูเก็บเอกสารบานเปิดสูง 9,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือตูเก็บเอกสารบานเปิดสูง  จาํนวน  2 ตู  โดยมีคณุลกัษณะพ้ืนฐาน 
ดงัน้ี  ขนาดความกวาง 91 เซนตเิมตร  ความลกึ 45 เซนตเิมตร  และความสูง 183 
เซนตเิมตร  (จดัหาตามราคาทองตลาด)(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 
หนา 90 ขอ 1)

ชัน้วางแฟ มแบบ 40 ชอง 20,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือช ัน้วางแฟ มแบบ 40 ชอง  จาํนวน  5 ตู  โดยมีคณุลกัษณะพ้ืนฐาน 
ดงัน้ี  ขนาดความกวาง 91 เซนตเิมตร  ความลกึ 30 เซนตเิมตร  และความสูง 176 
เซนตเิมตร  (จดัหาตามราคาทองตลาด)(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 
หนา 90 ขอ 1)

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร สาํหรบังานสาํนกังาน  จาํนวน 1 ชุด โดยมี
คณุลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลกั (2 core) มีความเร็ว
สญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.3 GHz หรือดกีวา จาํนวน 1 หนวย 
- มีหนวยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจดัเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดกีวา 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 
- มีแป นพมิพและเมาส 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดกีวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาด
ไมนอยกวา 19 น้ิว จาํนวน 1 หนวย 
(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 90 ขอ 2)

เครือ่งสาํรองไฟฟ า 17,400 บาท

ครุภณัฑคอมพวิเตอร
เครือ่งคอมพวิเตอร 16,000 บาท

โตะวางคอมพวิเตอร 2,500 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือโตะวางคอมพวิเตอร  จาํนวน 1 ชุด (แบบจดัหาท ั่วไป) (ปรากฏใน
แผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 90 ขอ 1)

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ า  จาํนวน  3 เครือ่ง  โดยมีคณุลกัษณะพ้ืนฐาน 
ดงัน้ี
- มีกาํลงัไฟฟ าดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสาํรองไฟฟ าไดไมนอยกวา 15 นาที
(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 90 ขอ 2)
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รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
โครงการป องกนัและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนทีเ่กดิจากสาธารณภยั 30,000 บาท

งบดาํเนินงาน 755,000 บาท
คาใชสอย 520,000 บาท

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน 755,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการดาํเนินการป องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนนในชวงเทศกาลวนั
สงกรานต  (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 48 ขอ 2)

โครงการฝึกซอมแผนป องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ประจาํปี 2561 70,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการดาํเนินการป องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนนในชวงเทศกาลปี
ใหม (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 48 ขอ 1)

โครงการป องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 25,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการป องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตาง ๆ  เชน การป องกนัและ
แกไขปญัหาอุทกภยั  น้ําป าไหลหลาก  ภยัแลง  ภยัหนาว  อคัคภียั เป็นตน (ปรากฎใน
แผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 48 ขอ 3)

โครงการป องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม 25,000 บาท

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

โครงการหน่ึงหมูบาน หน่ึงทีมกูภยั 35,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัฝึกอบรม ทบทวน และสนบัสนุนเจาหนาทีแ่ละอาสา สมคัร
ป องกนัภยัฝ ายพลเรือน (ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 48 ขอ 6)

โครงการฝึกอบรมใหความรูเบ้ืองตนในการดบัเพลงิใหกบัสถานศกึษา 35,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการฝึกซอมแผนป องกนัและบรรเทาสาธารภยั  สาํหรบัเจาหนาที่
และผูรบัผดิชอบงานป องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 
2561-2564 หนา 48 ขอ 5)

โครงการฝึกอบรม ทบทวน อาสาสมคัรป องกนัภยัฝ ายพลเรือน 150,000 บาท

วสัดุสาํนกังาน 10,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาซ้ือสิง่ของเครือ่งใชตางๆ เชน กระดาษ แฟ ม ปากกา ดนิสอ ฯลฯ 

เพือ่จายเป็นคาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสนิใหสามารถใชงานไดตามปกติ
คาวสัดุ 235,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการพฒันาบุคลากรและสรางทีมกูชีพกูภยัประจาํหมูบาน  ให
สามารถปฏบิตัภิารกจิดานการคนหาและชวยเหลือผูประสบภยัไดอยางมีประสทิธภิาพ 
(ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 44 ขอ 2)

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 150,000 บาท

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย 30,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดวุทิยาศาสตร เชน น้ํายา/ชุดอุปกรณตรวจสารเสพตดิใน
ปสัสาวะ เปลหามผูป วย ฯลฯ 

วสัดุยานพาหนะและขนสง 50,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาสงิของตาง ๆ โดยสภาพมีลกัษณะคงทน และสิง่ของทีโ่ดยสภาพมีลกัษณะ
เมือ่ใชแลวยอมสิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ รวมถงึคา
วสัดอุุปกรณประกอบและอะไหลเพือ่จายเป็นคาอุปกรณและอะไหลเชน หวัเทียน  คา
เปลีย่นยางนอกยางใน แบตเตอรี ่ไขควง  กรวยจราจร สญัญาณไฟกระพรบิ ฯลฯ 

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 30,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาสายอากาศหรือเสาอากาศ  สาํหรบัวทิยุสือ่สาร  หมอแปลงไฟฟ า  ลาํโพง  
ไฟฉายสปอรตไลท ฯลฯ 

วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ 60,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดเุครือ่งดบัเพลงิ  เชน  ถงัดบัเพลงิ ลุกบอลดบัเพลงิ สายสงน้ํา
ดบัเพลงิ  หวัฉีดน้ําดบัเพลงิ  ขอตอสามทาง  ขวานดบัเพลงิ แฉลงคอหาน ครีมตดัเหล็ก
ดบัเพลงิ ฯลฯ 

วสัดุคอมพวิเตอร 5,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร เชน แผนดสิก โปรแกรม  หมกึพมิพ

วสัดุเครือ่งแตงกาย 50,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งแตงกายของพนกังานดบัเพลงิ  เชน  หมวกดบัเพลงิชนิด
หงอนเดยีวพรอมกระบงัหนา  ฮูดผาคลุมศรีษะ รองเทาดบัเพลงิ  ถุงมือดบัเพลงิ ฯลฯ 
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เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนพรอมท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน ใหแกพนกังานสวนตาํบล กอง
การศกึษาฯ  จาํนวน 3 อตัรา

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 21,300 บาท

เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 1,366,720 บาท
เงนิเดือนพนกังาน 727,200 บาท

แผนงานการศกึษา
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 2,832,720 บาท
งบบุคลากร 1,366,720 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทน ใหกบัพนกังานจางท ั่วไปและพนกังานจางตามภารกจิ กอง
การศกึษาฯ จาํนวน 4 อตัรา

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 53,220 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงของพนกังานสวนตาํบลทีมี่สทิธไิดรบั
คาตอบแทนพนกังานจาง 523,000 บาท

เงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแกพนกังาน อบต. จาํนวน 1 อตัรา ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนกังาน อบต. เรือ่ง กาํหนดหลกัเกณฑการใหพนกังาน อบต. 
ลูกจางของ อบต. ไดรบัเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว

เงนิประจาํตาํแหนง 42,000 บาท

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

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

คาตอบแทน 175,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 150,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว จาํนวน 4 อตัรา ตามประกาศคณะ กรรมการ
กลางพนกังาน อบต. เรือ่ง กาํหนดหลกัเกณฑการใหพนกังาน อบต.ลูกจางประจาํ และ
พนกังานจางของ อบต. ไดรบัเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว

งบดาํเนินงาน 1,180,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 200,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บเลมหรือเขาปกหนงัสือ  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรพัยสนิ  คาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบ้ียประกนั  คาใชจายใน
การดาํเนินคด ี คาจางเหมาบรกิาร  คาตดิต ัง้ไฟฟ า  คาตดิต ัง้ประปา  คาตดิต ัง้โทรศพัท  
คาตดิต ัง้อนิเตอรเน็ต  คาตดิต ัง้เครือ่งสงสญัญาณตาง ๆ ฯลฯ

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรใหแกพนกังานสวนตาํบลทีมี่สทิธิไ์ดรบัตาม
ระเบียบ

คาใชสอย 755,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทน การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแกพนกังานสวนตาํบลและ
พนกังานจางทีมี่คาํส ั่งใหปฏบิตังิานนอกเวลาราชการและมีสทิธิไ์ดรบัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 20,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการทาํป ายประชาสมัพนัธตาง ๆ (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 
2561-2564 หนา 70 ขอ 8 )

คาใชจายในการอบรมและสมัมนา 60,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ สาํหรบัเป็นคาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาเชาที่
พกัและคาใชจายอืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนา (ปรากฏใน
แผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 69 ขอ 2 )

คาใชจายในการประชาสมัพนัธ 15,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาของขวญั คาใชจายทีเ่กีย่วของในการจดังานวนัเด็กแหงชาตขิององคการ
บรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 65 
ขอ 2 )

โครงการพฒันาและสงเสรมิการบรหิารศูนยพฒันาเด็กเล็ก 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียน หรือคาใชจายในทาํนองเดยีวกนัทีเ่รียกชือ่
อยางอืน่สาํหรบัการฝึกอบรม ประชุม สมัมนาฯ (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 
2561-2564 หนา 69 ขอ 2 )

โครงการจดังานวนัเด็กแหงชาติ 300,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการพฒันาและสงเสรมิการบรหิาร ศพด.ในสงักดั อบต.
หนองไผแกว  ในการจดัอบรมสมันาหรือประชุมเชงิปฏบิตักิารคณะกรรมการ ศพด .
ผูดแูลเด็กเล็กและผูดแูลเด็กอนุบาลและปฐมวยัในสงักดั (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ 
พ.ศ. 2561-2564 หนา 65 ขอ 1 )

โครงการศกึษาเรียนรูโครงการตามพระราชดาํร ิพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ 50,000 บาท

วสัดุสาํนกังาน 70,000 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

เพือ่จายเป็นคาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสนิเพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
คาวสัดุ 210,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากจิกรรม เชน คาพาหนะ คาบตัรเขาชม ฯลฯ เพือ่สรางเยาวชนคนรุนใหม
ทีจ่ะสืบสานและนอมนําพระราชดาํรไิปใชในการดาํเนินชีวติอยางถูกตอง และสามารถ
บูรณาการไปสูการพฒันาชุมชนและสงัคมตอไป (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 
2561-2564 หนา 67 ขอ 14)

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 30,000 บาท

วสัดุคอมพวิเตอร 70,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร เชน แผนดสิก โปรแกรม  หมกึพมิพ ฯลฯ

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ 30,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาน้ํามนัเช้ือเพลงิสาํหรบัรถยนต รวมถงึน้ํามนัเครือ่ง  น้ํามนัเกียร น้ํามนั
เฟืองทาย  จารบี  ใสกรอง ฯลฯ

วสัดุงานบานงานครวั 40,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาสิง่ของเครือ่งใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซกัฟอก ฯลฯ

เพือ่จายเป็นคาบรกิารโทรคมนาคม  คาเชาคูสายอนิเตอรเน็ตตาํบล
งบลงทุน 286,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาไฟฟ า สาํหรบัศนูยพฒันาเด็กเล็กบานหนองปรือ  และศนูยพฒันาเด็ก
เล็ก อบต.หนองไผแกว 

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 10,000 บาท

คาสาธารณูปโภค 40,000 บาท
คาไฟฟ า 30,000 บาท

ช ัน้วางแฟ มแบบ 40 ชอง 8,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือช ัน้วางแฟ มแบบ 40 ชอง  จาํนวน  2 ตู  โดยมีคณุลกัษณะพ้ืนฐาน 
ดงัน้ี  ขนาดความกวาง 91 เซนตเิมตร  ความลกึ 30 เซนตเิมตร  และความสูง 176 
เซนตเิมตร  (จดัหาตามราคาทองตลาด)(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 
หนา 91 ขอ 7)

เกาอี้ 15,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเกาอี้ทาํงาน  จาํนวน 6 ตวั  ขนาดความกวาง 57 เซนตเิมตร ความ
ลกึ 63 เซนตเิมตร (แบบจดัหาท ั่วไป) (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 
หนา 91 ขอ7 )

คาครุภณัฑ 36,000 บาท
ครุภณัฑสาํนกังาน

คาทีด่นิและสิง่กอสราง 250,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โตะทาํงานเหล็กพรอมกระจก 5,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือโตะทาํงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พรอมกระจก จาํนวน 1 ชุด (แบบ
จดัหาท ั่วไป)(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 91 ขอ 7 )

ตูเก็บเอกสาร 8,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือตูเก็บเอกสาร  จาํนวน  2 ตู  โดยมีคณุลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี  ขนาด
ความกวาง  91.4 เซนตเิมตร   ความลกึ   45.7 เซนตเิมตร  และความสูง  182.9 
เซนตเิมตร (แบบจดัหาท ั่วไป)(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 91 ขอ
 7 )

โครงการปรบัปรุงอาคารศูนยพฒันาเด็กเล็กบานหนองปรือ 200,000 บาท

โครงการปรบัปรุงอาคารศูนยพฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองไผแกว 50,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาปรบัปรุงอาคาร  โดยการตดิต ัง้กนัสาดดานหนาอาคารท ัง้ 2 ดานในศนูย
พฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองไผแกว รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.หนองไผแกว 
กาํหนด (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 63 ขอ 87 )
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งานระดบักอนวยัเรียนและประถมศกึษา 6,844,550 บาท
งบบุคลากร 551,980 บาท

เพือ่จายเป็นคาปรบัปรุงหลงัคาและฝ าเพดาน อาคารศนูยพฒันาเด็กเล็กบานหนองปรือ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.หนองไผแกว กาํหนด (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ 
พ.ศ. 2561-2564 หนา 63 ขอ 85)

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพนกังานจางตามภารกจิ ตาํแหนง ผูชวยครูผูดแูลเด็ก จาํนวน 
1 อตัรา และพนกังานจางท ั่วไป ตาํแหนง ผูดแูลเด็ก จาํนวน 1 อตัรา ตามจาํนวนทีก่รม
สงเสรมิการปกครองทองถิน่จดัสรรใหสาํหรบัสนบัสนุนศนูยพฒันาเด็กเล็ก

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 30,100 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนพรอมท ัง้ปรบัปรุงเงนิเดอืน สาํหรบัขาราชการครู ค.ศ.1  จาํนวน 
1 อตัรา ตามรายการเงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนศนูยพฒันาเด็กเล็ก

คาตอบแทนพนกังานจาง 257,880 บาท

เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 551,980 บาท
เงนิเดือนพนกังาน 264,000 บาท

โครงการงานวชิาการนิทรรศการผลงานหนูนอย 20,000 บาท
เพือ่จายเป็นคากจิกรรม เชน คาจดัซุมแสดงผลงาน คาป าย ฯลฯ เพือ่ใหเด็กเกดิแรงจูงใจ
และความภาคภูมใิจในผลงาน เด็กกลาแสดงออกทางความคดิและสรางความสมัพนัธอนั
ดรีะหวางหนวยงาน ครู ผูปกครอง นกัเรียนและชุมชน (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 
2561-2564 หนา 66 ขอ 9 )

คาใชสอย 735,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่คาครองชีพช ั่วคราวพนกังานจางตามภารกจิ ตาํแหนง ผูชวยครู
ผูดแูลเด็ก จาํนวน 1 อตัรา และพนกังานจางท ั่วไป ตาํแหนง ผูดแูลเด็ก จาํนวน 1 อตัรา 
ตามจาํนวนทีก่รมสงเสรมิการปกครองทองถิน่จดัสรรใหสาํหรบัสนบัสนุนศนูยพฒันาเด็ก
เล็ก

งบดาํเนินงาน 2,366,470 บาท

โครงการปณิธานความดี คดิดี ทาํดี เพือ่สงัคม 2,000 บาท
เพือ่จายเป็นคากจิกรรม เพือ่ใหเด็กรบัฟงัและปลูกฝงัความดใีนการปฏบิตัตินเป็นคนดี
ของสงัคม (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 67 ขอ 13 )

โครงการปฐมนิเทศผูปกครอง 2,000 บาท
เพือ่จายเป็นคากจิกรรม เชน น้ําดืม่ อาหารวาง ฯลฯ เพือ่เสรมิสรางความเขาใจอนัดี
ระหวางศนูยพฒันาเด็กเล็กและผูปกครอง คณะครู ไดพบปะพูดคยุ เสนอแนะ แนวทาง
ในการจดัการเรียนการสอน  รวมกนัแกปญัหา และช้ีแจงนโยบายในการจดัการศกึษา
ของทองถิน่ (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 66 ขอ 10 )

โครงการดวยรกัและหวงใยครอบครวัเดียวกนั 2,000 บาท
เพือ่จายเป็นคากจิกรรม เพือ่ไดรู สภาพทางครอบครวัของเด็ก ไดรูสภาพความเป็นอยู
ของเด็ก เมือ่อยูกบัครอบครวั เพือ่สรางความสมัพนัธอนัดรีะหวางครูและผูปกครอง และ
เป็นคาวสัดทุีเ่กีย่วของกบัการจดัโครงการ(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 
หนา 67 ขอ 12 )

โครงการวนัแมแหงชาติ 2,000 บาท
เพือ่จายเป็นคากจิกรรมและอุปกรณ ฯลฯ ใหเด็กราํลกึถงึพระคณุของแม และรูจกัตอบ
แทนบุญคณุ เป็นคนดขีองสงัคม (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564            
หนา 64 ขอ 2 )

โครงการวนัพอแหงชาติ 2,000 บาท
เพือ่จายเป็นคากจิกรรมและอุปกรณ ฯลฯ ใหเด็กราํลกึถงึพระคณุของพอ และรูจกัตอบ
แทนบุญคณุ เป็นคนดขีองสงัคม (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564            
หนา 64 ขอ 1 )

โครงการพอ แม กาวไกลรูทนัโรค 2,000 บาท
เพือ่จายเป็นคากจิกรรมและอุปกรณ ฯลฯ เพือ่ใหความรูสาํหรบัผูปกครองในการป องกนั
โรคตดิตอทีเ่กดิขึน้ในเด็ก (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 43 ขอ1 )

โครงการสงเสรมิการเรียนรูนอกระบบเด็กปฐมวยั 40,000 บาท

โครงการวนัไหวครู 2,000 บาท
เพือ่จายเป็นคากจิกรรม เชน ป าย และวสัดอุืน่ทีเ่กีย่วของ เพือ่ดาํรงไวซึง่ประเพณีอนัดี
งาม เพือ่ปลูกฝงัใหนกัเรียนมีความเคารพตอผูมีพระคณุ และแสดงความเคารพตอครูที่
ไดอบรมส ั่งสอนมา (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 67 ขอ 11 )
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โครงการสงเสรมิภาษาองักฤษข ัน้พ้ืนฐานสาํหรบัเด็กและเยาวชน 30,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจางครูสอนภาษาองักฤษ คาพาหนะ  คาวสัดอุุปกรณทีเ่กีย่วของ เพือ่
สงเสรมิความรู ทกัษะ การใชภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั เตรียมความพรอมสูการ
เป็นประชาคมอาเซียน (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 66 ขอ 7 )

เพือ่เป็นคาใชจายในการดาํเนินการโครงการ  เชน คาจางเหมาบรกิารตาง ๆ คาจาง
เหมารถรบัสงผูเขารวมโครงการในการไปเรียนรูนอกสถานที ่ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครือ่งดืม่ คาอุปกรณอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของและจาํเป็นในการดาํเนินโครงการ (ปรากฏ
ในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 66 ขอ 5 )

โครงการแหเทียนพรรษา 2,000 บาท
เพือ่จายเป็นคากจิกรรมในการแหเทียน และกจิกรรมอืน่ เพือ่ใหนกัเรียนไดระลกึถงึวนั
สาํคญัทางพุทธศาสนา นกัเรียนใน ศพด. ไดรวมกจิกรรมทาํบุญในวนัเขาพรรษา เพือ่
รกัษาขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 
2561-2564 หนา 68 ขอ 4 )

โครงการแหเกวียนกณัฑ 2,000 บาท
เพือ่จายเป็นคากจิกรรมในการเกวียนกณัฑ และกจิกรรมอืน่ เพือ่ใหนกัเรียน เรียนรู
ประเพณีประจาํทองถิน่ เรียนรูประพณีการแหเกวียนกณัฑและขนบธรรม เนียม
ประเพณีประจาํทองถิน่ (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 68 ขอ 4)

โครงการสนบัสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศกึษา 627,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาสนบัสนุนศนูยพฒันาเด็กเล็ก ที ่อบต.จดัต ัง้เอง ตามรายการดงัน้ี
(1) คาอาหารกลางวนั  จาํนวน  465,500 บาท  เพือ่จายเป็นคาอาหารกลางวนัสาํหรบั
เด็กในศนูยพฒันาเด็กเล็ก จาํนวน  95 คน ในอตัราคนละ 20 บาทตอคนตอวนั  
จาํนวน 245 วนั 
(2) คาสือ่การเรียนการสอน,วสัดกุารศกึษา จาํนวน 161,500 บาท เพือ่จายเป็นคาสือ่
การเรียนการสอน,วสัดกุารศกึษา สาํหรบัเด็กในศนูยพฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 95 คน ใน
อตัราคนละ 1,700 บาทตอปี                                                                            
(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 65 ขอ 4 )

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ืออาหารเสรมิ (นม) ใหแกโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศกึษาข ัน้พ้ืนฐาน(สพฐ.) และศนูยพฒันาเด็กเล็ก(ศพด.)ที ่อบต.จดัต ัง้เอง จาํนวน 
260 วนั (ขอมูลเด็ก ณ วนัที ่10 มถุินายน 2560 เด็กสงักดั สพฐ. จาํนวน 699 คน และ
เด็กใน ศพด.ที ่อบต.จดัต ัง้เองและรบัถายโอน จาํนวน 95 คน จาํนวน 260 วนั  )

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย 10,000 บาท

เพือ่เป็นคาสิง่ของเครือ่งใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซกัฟอก ถวยชาม 
ชอนสอม กระตกิน้ํารอน ฯลฯ

คาอาหารเสรมิ (นม) 1,521,470 บาท

คาวสัดุ 1,631,470 บาท
วสัดุงานบานงานครวั 100,000 บาท

ช ัน้วางหนงัสือ 10,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือช ัน้วางหนงัสือ  จาํนวน 4 ตวั  เพือ่เป็นแหลงเรียนรูสาํหรบัเด็กเล็ก 
(แบบจดัหาท ั่วไป) (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 91 ขอ 7)

คาครุภณัฑ 51,000 บาท
ครุภณัฑสาํนกังาน

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดวุทิยาศาสตร เชน ตูยา สาํลี ผาพนัแผล แอลกอฮอร เวชภณัฑ 
งบลงทุน 51,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือโทรทศัน แอล อี ด ี(LED TV)  โดยมีคณุลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี
- ระดบัความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution)1366 x 768 พกิเซล
- ขนาดทีก่าํหนดเป็นจอภาพข ัน้ตํา่  32  น้ิว
- แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชองสญัญาณ  เพือ่การเชือ่มตอสญัญาณภาพและเสียง
- ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองสญัญาณ รองรบัไฟล ภาพ เพลง และภาพยนต
- มีตวัรบัสญัญาณ Digital ในตวั
(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 91 ขอ 9)

งบเงนิอุดหนุน 3,875,100 บาท

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร
โทรทศัน แอล อี ดี (LED TV) 16,000 บาท

ชุดโตะเกาอี้เด็ก 25,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือชุดโตะเกาอี้เด็ก  จาํนวน  4 ชุด  สาํหรบั ศพด.บานหนองปรือ 
และ ศพด.อบต.หนองไผแกว (แบบจดัหาท ั่วไป) (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 
2561-2564 หนา 91 ขอ 7)
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งบบุคลากร 1,590,600 บาท
เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 1,590,600 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบานหนองไผแกว  ตามโครงการดงัน้ี
   (1) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการเรียนการสอน  จาํนวน 150,000 บาท ให
โรงเรียนบานหนองไผแกว (พูลสุขสหการอุปถมัภ) ตามโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการ
เรียนการสอนของเด็กนกัเรียน (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564            
หนา 86 ขอ 5 )
 (2) โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน จาํนวน 970,200 บาท   ให
โรงเรียนบานหนองไผแกว(พูลสุขสหการอุปถมัภ) ตามโครงการอุดหนุนคาอาหาร
กลางวนัเด็กนกัเรียน  จาํนวน 198 คน ๆ ละ 20 บาท จาํนวน 245 วนั (ปรากฏใน
แผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 85 ขอ 2)
อุดหนุนโรงเรียนบานป ายุบ(บุนกีประชานุเคราะห)  ตามโครงการดงัน้ี
   (1) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการเรียนการสอน  จาํนวน 150,000 บาท ให
โรงเรียนบานป ายุบบุนกีป่ระชานุเคราะห  ตามโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการเรียนการ
สอนของเด็กนกัเรียน (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 86 ขอ 6 )
 (2) โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน จาํนวน 1,670,900 บาท  ให
โรงเรียนบานป ายุบบุนกีป่ระชานุเคราะห  ตามโครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวนัเด็ก
นกัเรียน  จาํนวน 341 คน ๆ ละ 20 บาท จาํนวน  245 วนั (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ 
พ.ศ. 2561-2564 หนา 85 ขอ 1)
อุดหนุนโรงเรียนบานหนองปรือ  ตามโครงการดงัน้ี
   (1) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการเรียนการสอน จาํนวน 150,000 บาท  ให
โรงเรียนบานหนองปรือ  ตามโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการเรียนการสอนของเด็ก
นกัเรียน (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 86 ขอ 4 )
 (2) โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน จาํนวน 784,000 บาท   ให
โรงเรียนบานหนองปรือ  ตามโครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน  จาํนวน 
160 คน ๆ ละ  20 บาท จาํนวน  245 วนั (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 
2561-2564 หนา 86 ขอ 3)

แผนงานสาธารณสุข
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 3,663,820 บาท

เงนิอุดหนุน 3,875,100 บาท
เงนิอุดหนุนสวนราชการ 3,875,100 บาท

เงนิประจาํตาํแหนง 42,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงสาํหรบัพนกังานสวนตาํบลทีมี่สทิธไิดรบั

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 42,600 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวและเงนิเพิม่ตามคณุวุฒใิหแกพนกังานสวน
ตาํบล กองสาธารณสุขฯ จาํนวน 2 อตัรา

เงนิเดือนพนกังาน 1,056,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนใหแกพนกังานสวนตาํบล พรอมท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน กอง
สาธารณสุขและสิง่แวดลอม จาํนวน 4 อตัรา

งบดาํเนินงาน 1,988,220 บาท
คาตอบแทน 143,220 บาท

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 30,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแก พนกังานจาง กองสาธารณสุขฯ จาํนวน 
3 อตัรา

คาตอบแทนพนกังานจาง 420,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจางของพนกังานจาง กองสาธารณสุขฯ จาํนวน 3 อตัรา

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 20,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรใหกบัพนกังานสวนตาํบลและผูมีสทิธเิบกิได 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของพนกังานสวนตาํบลและ
พนกังานจาง

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 103,220 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ(เงนิรางวลัประจาํปี) สาํหรบั
พนกังานสวนทองถิน่  โดยถือปฏบิตัติามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกาํหนดประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลั
ประจาํปีแกพนกังานสวนทองถิน่ใหเป็นรายจายอืน่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
พ.ศ. 2557
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คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 50,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ ,คาพาหนะ,คาเชาทีพ่กัคาเบ้ียเล้ียง
เดนิทางไปราชการ และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบั การเดนิทางไปราชการท ัง้ในและนอก
ราชอาณาจกัร (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 69 ขอ 2)

เพือ่จายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บเลมหรือเขาปกหนงัสือ  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรพัยสนิ  คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชสอย 800,000 บาท
รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 350,000 บาท

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 250,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสนิเพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกติ

คาใชจายในการอบรมและสมัมนา 50,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียน หรือคาใชจายในทาํนองเดยีวกนัทีเ่รียกชือ่
อยางอืน่สาํหรบัการฝึกอบรม ประชุม สมัมนาฯ (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 
2561-2564 หนา 69 ขอ 2)

คาใชจายในการประชาสมัพนัธ 100,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัทาํสือ่ประชาสมัพนัธเกีย่วกบัการสงเสรมิและป องกนัโรค
ตาง ๆ (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 70 ขอ 8)

เพือ่จายเป็นคาฟิวส  เทปพนัสายไฟฟ า  สายไฟฟ า  ปล ัก๊สวติซไฟฟ า  หลอดไฟฟ า  โคม
ไฟฟ าพรอมขาหรือกาน ขาหลอด  เบรกเกอร ฯลฯ

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

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 5,000 บาท

คาวสัดุ 1,045,000 บาท
วสัดุสาํนกังาน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาอุปกรณและอะไหลของรถยนต, รถจกัรยานยนต เชน หวัเทียน คาเปลีย่น
ยางนอกยางใน แบตเตอรี ่ฯลฯ

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ 400,000 บาท

เพือ่จายเป็นจดัซ้ือวสัดกุอสราง เชน คาไมตาง ๆ น้ํามนัทาไม  ทนิเนอร  สี  ปูน  ทราย  
สวาน  เหล็กเสน  ทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ

วสัดุยานพาหนะและขนสง 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดงุานบานงานครวั เชน ไมกวาด  เขง  ถงัขยะ ฯลฯ
วสัดุกอสราง 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัด ุคอมพวิเตอร เชน แผนดสิก, หมกึพมิพ, โปรแกรมอืน่ๆ ที่
เกีย่วของกบัคอมพวิเตอร

งบลงทุน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเสื้อผา รองเทา  หมวก  ถุงมือ  ฯลฯ ใหแกพนกังานทีป่ฏบิตังิานพน
ยุง และพนกังานทีท่าํงานเก็บขนขยะหรืองานทีเ่สีย่งภยัอืน่ๆ ที ่อบต. กาํหนด

วสัดุคอมพวิเตอร 60,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาน้ํามนัเช้ือเพลงิสาํหรบัรถยนต,รถจกัรยานยนต รวมถงึน้ํามนัเครือ่ง 
น้ํามนัเกียร น้ํามนัเฟืองทาย จารบี ไสกรองฯลฯ

วสัดุเครือ่งแตงกาย 20,000 บาท

ครุภณัฑไฟฟ าและวทิยุ

กระดานไวทบอรด 15,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือกระดานไวทบอรด  จาํนวน  2 ตวั  โดยมีคณุลกัษณะพ้ืนฐาน 
ดงัน้ี  กระดานไวทบอรด  2 ดาน  แบบมีขาต ัง้และลอเลือ่น หนากระดานสีขาวเงา  
ขนาด 90 x 180 เซนตเิมตร  จาํนวน  1  ตวั  และขนาด 80 x 120 เซนตเิมตร  
จาํนวน  1  ตวั  (แบบจดัหาท ั่วไป)(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561 -2564        
หนา 91 ขอ 12 )

คาครุภณัฑ 20,000 บาท
ครุภณัฑสาํนกังาน
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เครือ่งเสียงพรอมลาํโพง 5,000 บาท

เงนิอุดหนุน 65,000 บาท
เงนิอุดหนุนสวนราชการ 65,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 65,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งเสียงและลาํโพงตดิรถยนต พรอมตดิต ัง้  จาํนวน  1 ชุด(แบบ
จดัหาท ั่วไป)(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561 -2564 หนา 92 ขอ 14)

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
โครงการควบคมุและป องกนัโรคพษิสุนขับา 130,000 บาท

งบดาํเนินงาน 820,000 บาท
คาใชสอย 720,000 บาท

อุดหนุนทีท่าํการปกครองจงัหวดัชลบุรี ตามโครงการดงัน้ี
         โครงการขอรบัเงนิอุดหนุนเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการป องกนัและแกไขปญัหายา
เสพตดิของ ศอ.ปส.จ.ชลบุรี ประจาํปีงบประมาณ 2561 เป็นเงนิ 35,000.- บาท  เพือ่
จายเป็นคาดาํเนินการกจิกรรมป องกนัและแกไขปญัหายาเสพตดิ  สนบัสนุนการ
ปราบปรามยาเสพตดิ  ให ศอ.ปส.จ.ชลบุรี (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 
2561-2564 หนา 82 ขอ 2)
อุดหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอบานบงึ  ตามโครงการ ดงัน้ี
         โครงการป องกนัปราบปรามและบาํบดัรกัษาผูตดิยาเสพตดิอาํเภอบานบงึ  
จาํนวน 30,000.- บาท เพือ่เป็นคาใชจายโครงการป องกนัปราบปรามและบาํบดัรกัษาผู
ตดิยาเสพตดิอาํเภอ  (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 82 ขอ 1)

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 857,500 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการตรวจวเิคราะห  และพฒันาระบบการจดัการระบบบาํบดัน้ําเสีย  
ในตาํบลหนองไผแกว (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 78 ขอ2)

โครงการป องกนัโรคตดิตอทางเพศสมัพนัธและการต ัง้ครรภกอนวยัอนัควร 40,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายทีเ่กีย่วของตามโครงการ  เชน ทาํความสะอาดตลาด ถนน ชุมชน 
(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 78 ขอ 1)

โครงการตรวจวเิคราะหคณุภาพน้ําเสีย 30,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการควบคมุและป องกนัโรคพษิสุนขับาและลดเหตเุดอืดรอน
ราํคาญ  เชน การฉีดวคัซีนป องกนัโรค (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 
หนา 43 ขอ 3)

โครงการชุมชนสะอาด รวมใจ Big Cleaning 20,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในโครงการรณรงคป องกนัและแกไขปญัหายาเสพตดิ ประจาํปี เพือ่
จายเป็นคาสนบัสนุนนโยบายการป องกนัและแกไขปญัหายาเสพตดิแบบบูรณาการ เชน 
คาเยาวชนวยัใสหางกนัสิง่เสพตดิ , การนําผูเสพ/ผูตดิยาเสพตดิเขารบัการบาํบดั ตาม
บทบาทภารกจิทีไ่ดรบัมอบหมาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 
หนา 49 ขอ 1)

โครงการรณรงคป องกนัและควบคมุโรคไขเลือดออก 100,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการตรวจสอบ  เฝ าระวงัและการประกนัคณุภาพของอาหารภายใน
เขตพ้ืนทีเ่ป าหมาย  ลดความเสีย่งในการเกดิอนัตราย  และโรคภยัไขเจ็บทีมี่สาเหตอุนั
เน่ืองมาจากการบรโิภคอาหารทีไ่มปลอดภยัของประชาชน (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ 
พ.ศ. 2561-2564 หนา 44 ขอ 6)

โครงการรณรงคป องกนัและแกไขปญัหายาเสพตดิ 50,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการใหความรู , ฝึกอบรมหรือประชาสมัพนัธในการรณรงคป องกนั
แกไขปญัหาตามรายละเอียดโครงการ  (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 
หนา 43 ขอ 2)

โครงการเฝ าระวงัการบรโิภคอาหารสะอาดปลอดภยัปราศจากสารปนเป้ือน 50,000 บาท

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย 100,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัซ้ือวสัดวุทิยาศาสตรหรือการแพทย เชน สารเคมีพนยุงและ
แมลงพาหะนําโรค ทรายอะเบต น้ํายากาํจดัยุงลาย วคัซีนป องกนัโรคตางๆ หนากากกนั
พษิ  ถุงมือ  ทีต่รวจหาสารเสพตดิ น้ํายาตาง ๆ ฯลฯ

เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัฝึกอบรมใหความรูแก อสม. สมัมนา ศกึษาดงูานนอก
สถานทีแ่ละวสัดอุุปกรณอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 
หนา 43 ขอ 1)

คาวสัดุ 100,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการอบรมและจดักจิกรรมรณรงคป องกนัและควบคมุโรค  เชน การ
กาํจดัยุงลายและป องกนัโรคไขเลือดออก  โดยจดัซ้ือวสัด ุเครือ่งมือ อุปกรณ และรณรงค
ใหความรูฯ (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 44 ขอ 4)

โครงการเสรมิสรางศกัยภาพ อสม. ตาํบลหนองไผแกว 300,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 37,500 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 5,800,070 บาท
งบบุคลากร 1,335,570 บาท

เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน 37,500 บาท

อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
โครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน  จาํนวน  37,500 บาท  เพือ่จายอุดหนุนเป็นคา
การพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานเป็นคาดาํเนินงานของ  อสม. ในเขตชุมชน/หมูบาน 
จาํนวน 5 หมูบาน โดยให อสม. ดาํเนินการในการพฒันาศกัยภาพดานสาธารณสุขการ
แกไขปญัหาสาธารณสขุในเรือ่งตาง ๆ (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 
หนา 81 ขอ 1)

เงนิอุดหนุน 37,500 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวและเงนิเพิม่ตามคณุวุฒใิหแกพนกังานสวน
ตาํบล  จาํนวน  1 อตัรา

เงนิประจาํตาํแหนง 42,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนและจายเป็นคาปรบัปรุงตาํแหนงและเงนิเดอืน ใหแกพนกังานสวน
ตาํบล  จาํนวน  2 อตัรา

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 21,300 บาท

เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 1,335,570 บาท
เงนิเดือนพนกังาน 499,680 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแก พนกังานจาง กองชาง อบต.หนองไผ
แกว จาํนวน 5 อตัรา

งบดาํเนินงาน 1,172,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางของพนกังานจาง กองชาง อบต.หนองไผแกว จาํนวน 5 อตัรา
เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 56,340 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนง สาํหรบัพนกังานสวนตาํบลทีมี่สทิธไิดรบั
คาตอบแทนพนกังานจาง 716,250 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของพนกังานสวนตาํบลและ
พนกังานจาง

คาเชาบาน 42,000 บาท

สาํหรบัถวัจายเป็นคาตอบแทนในลกัษณะตาง ๆ ตามอตัราทีก่ฎหมาย/ระเบียบ กาํหนด 
ประกอบดวย
- เงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  ต ัง้ไว  100,000.-  บาท  สาํหรบัจายเป็น
เงนิคาประโยชนตอบแทนอืน่  สาํหรบัพนกังานสวนทองถิน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลั
ประจาํปี)ใหแกพนกังานสวนตาํบลและพนกังานจาง 
- คาตรวจแบบแปลนทีด่นิและสิง่กอสราง (คาใบอนุญาตกอสราง )  ต ัง้ไว  50,000.- 
บาท สาํหรบัจายเป็นคาตรวจแบบแปลนทีด่นิและสิง่กอสราง (คาใบอนุญาตกอสราง) 
- คาตอบแทนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจาง  ต ัง้ไว  20,000.- บาท  
สาํหรบัจายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจาง อบต.หนอง
ไผแกว

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

คาตอบแทน 242,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 170,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียม,คาลงทะเบียนตาง ๆ ,คาจางเหมาบรกิาร  เชน คาจางเหมา
แบกสมัภาระ,คาจางคนชวยงานดานโยธาเป็น คร ัง้คราว คาลางฟิลม,คาอดัรูป ,คาใชจาย
ในการปกัผงัแนวเขตถนน ผงัเมือง คาเอกสารสทิธทิีด่นิ ตลอดจนคาใชจายในการรงัวดั
อืน่ ๆ และใหหมายความถงึคาธรรมเนียมใด ๆ ทีก่ฎหมายใหเบกิจายได  คาใชจายใน
การจดัทาํประกนัภยัรถยนตราชการ ฯลฯ

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรใหกบัพนกังานสวนตาํบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย

คาใชสอย 220,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิคาเชาบานใหกบัพนกังานสวนตาํบลทีมี่สทิธไิดรบั
เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 10,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ สาํหรบัเป็น คาเบ้ียเล้ียง  คาพาหนะ คาเชา
ทีพ่กัและคาใชจายอืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการ หรือ ไปอบรมสมัมนา (ปรากฏใน
แผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 69 ขอ 2 )

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 30,000 บาท
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เพือ่เป็นคาใชจายในการทาํป ายประชาสมัพนัธตางๆ (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 
2561-2564 หนา 70 ขอ 8 )

คาใชจายในการอบรมและสมัมนา 30,000 บาท

คาใชจายในการประชาสมัพนัธ 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสนิเพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
คาวสัดุ 710,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตรวจวคิราะห หรือคาใชจายในทาํนองเดยีวกนัทีเ่รียกชือ่อยางอืน่สาํหรบั
การตรวจวเิคราะหน้ําประปาหมูบานในตาํบลหนองไผแกว เพือ่ใชในการอุปโภคบรโิภค 
(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 78 ขอ 2 )

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 70,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียน หรือคาใชจายในทาํนองเดยีวกนัทีเ่รียกชือ่
อยางอืน่สาํหรบัการฝึกอบรม ประชุม สมัมนาฯ (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 
2561-2564 หนา 69 ขอ 2 )

โครงการตรวจวเิคราะหคณุภาพน้ําประปาหมูบาน 20,000 บาท

วสัดุกอสราง 120,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาซ้ือวสัดกุอสราง เชน ปูนซีเมนต  ตะปู  เชือก พลาสตกิ ฯลฯ

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 200,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาสายไฟฟ า  ปล ัก๊ไฟฟ า  สวติซไฟฟ า  หลอดไฟฟ า  ลาํโพง  ไมโครโฟน 
ขาต ัง้ไมโครโฟน  ฯลฯ

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

วสัดุการเกษตร 30,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดกุารเกษตร เชน จอบ เสียม มีด เลือ่ย กระถาง ดนิวทิยาศาสตร 
ฯลฯ

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ 230,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาน้ํามนัเช้ือเพลงิสาํหรบัรถยนต,รถตดัหญา รวมถงึน้ํามนัเกียร น้ํามนัเฟือง
ทาย น้ํามนัอืน่ๆ ทีใ่ชกบัรถ จารบี ไสกรอง ฯลฯ

วสัดุยานพาหนะและขนสง 60,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาอุปกรณและอะไหลของรถยนต เชน คาเปลีย่นยางนอก  ยางใน หวัเทียน 
แบตเตอรี ่ฯลฯ

ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง
รถยนตบรรทุกตดิต ัง้เครนไฮดรอลคิพรอมกระเชาซอมไฟฟ า 2,800,000 บาท

งบลงทุน 3,292,500 บาท
คาครุภณัฑ 3,292,500 บาท

วสัดุคอมพวิเตอร 40,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร เชน แผนดสิก โปรแกรม  หมกึพมิพ ฯลฯ

กลองวงจรปิด(CCTV) ตลาดหนองไผแกว หมู 5 492,500 บาท
เพือ่จายเป็นคาตดิต ัง้กลองวงจรปิด(CCTV) บรเิวณตลาดหนองไผแกว  หมู 5  
จาํนวน  4 จุด  รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.หนองไผแกว กาํหนด  (ปรากฏใน
แผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 50 ขอ 4)

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือรถยนตบรรทุกเททายตดิต ัง้เครนไฮดรอลคิ  จาํนวน  1 คนั  โดยมี
คณุลกัษณะพ้ืนฐาน  ดงัน้ี
- เป็นรถยนต 6 ลอ  ขนาดน้ําหนกัรถรวมน้ําหนกับรรทุกไมนอยกวา 7,400  กโิลกรมั
- เครือ่งยนตไมนอยกวา 150  แรงมา 
- นั่งปฏบิตังิานได  3 คนรวมพนกังานขบัรถ
- หลงัเกงตดิต ัง้เครนยกของทอนปลายตดิต ัง้กระเชาซอมไฟฟ าและกระบะสามารถยกเท
ไดดวยระบบไฮดรอลคิ
- อุปกรณท ัง้หมดเป็นของใหมไมเคยใชงานมากอน
- ออกแบบและผลติจากโรงงานทีไ่ดรบัการรบัรองคณุภาพ มอก. 9001 หรือ ISO 9001
(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 92 ขอ 17)

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร
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งานไฟฟ าถนน 4,147,500 บาท
งบลงทุน 4,147,500 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบานลุงดม - สุสานจงจนิต หมู 2 540,000 บาท
เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบานลุงดม - สุสานจงจนิต  หมู 2  
ขนาดกวาง  4.00 เมตร  ยาว  150  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือคดิเป็นพ้ืนที่
กอสรางไมนอยกวา  600  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.หนองไผ
แกว กาํหนด  (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 53 ขอ 16)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายเกษตร 1 - หลงจูอยูซง - บุญชู  หมู 3 552,500 บาท
เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายเกษตร 1 - หลงจู อยูซง - บุญชู 
หมู 3  ขนาดกวาง  5.00 เมตร  ยาว  130  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือคดิเป็นพ้ืนที่
กอสรางไมนอยกวา  650  ตารางเมตร  พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. Ø 0.80 เมตร 
(มอก.ชัน้ 3)  จาํนวน  2 ทอน  และดาดคอนกรีตบรเิวณผนงัดานขางท ัง้  2  ดาน  
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.หนองไผแกว กาํหนด  (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ 
พ.ศ. 2561-2564 หนา 54 ขอ 24)

คาทีด่นิและสิง่กอสราง 4,147,500 บาท
คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค

โครงการกอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายหนองปรือ - ถนนสาย 344  หมู 1 228,000 บาท
เพือ่จายเป็นคากอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก  สายหนองปรือ – ถนนสาย 
344  หมู 1 โดยทาํการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ขนาด Ø 0.40 เมตร 
(มอก.ชัน้ 3)  จาํนวน  53  ทอน  พรอมบอพกัจาํนวน  7  บอ พรอมกลบหลงัทอให
เรียบรอย  รายละเอยีดตามแบบแปลนที ่อบต.หนองไผแกว กาํหนด  (ปรากฏใน
แผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 59 ขอ 55)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายหลงัฟารมไกหนองโกศล เชือ่มหมู 3 460,000 บาท
เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายหลงัฟารมไกหนองโกศล เชือ่มหมู
ที ่3  ขนาดกวาง  5.00 เมตร  ยาว  90  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือคดิเป็นพ้ืนที่
กอสรางไมนอยกวา  450  ตารางเมตร  พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. Ø 0.80 เมตร 
(มอก.ชัน้ 3)  จาํนวน  14 ทอน  และดาดคอนกรีตบรเิวณผนงัดานขางท ัง้  2  ดาน  
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.หนองไผแกว กาํหนด  (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ 
พ.ศ. 2561-2564 หนา 54 ขอ 22)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายหมูบานตนกระบก - บานออมแกว หมู 3 347,500 บาท
เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายหมูบานตนกระบก – บานออมแกว 
หมู 3  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  120  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือคดิเป็น
พ้ืนทีก่อสรางไมนอยกวา  480  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.หนอง
ไผแกว กาํหนด  (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 56 ขอ 33)

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง
โครงการซอมแซมทอระบายน้ําบรเิวณศาลเจา หมู 5 46,900 บาท

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก บรเิวณหนาตลาดหนองไผแกว หมู 5 360,600 บาท
เพือ่จายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก บรเิวณหนาตลาดหนองไผ
แกว  หมู 5  ขนาดกวาง  0.50  เมตร  ยาว  120  เมตร  ลกึ  0.30  เมตร  พรอมฝา
ตะแกรงเหล็ก  รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.หนองไผแกว กาํหนด  (ปรากฏใน
แผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 61 ขอ 72)

โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมู 4 620,000 บาท
เพือ่จายเป็นคากอสรางฝายน้ําลน  หมู 4 โดยทาํการกอสรางฝายน้ําลนตามแบบ  มข.
2527  สนัฝายสูง  1.50  เมตร  ผนงัขางสูง  3.00  เมตร  กวาง  12.00  เมตร  
รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน มข.2527  (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 
2561-2564 หนา 77 ขอ 14)

เพือ่จายเป็นคาปรบัปรุงถนนลาดยางแอลฟลัทตกิคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายสะพานบานหนองปรือ  หมู 1 ขนาดกวาง  6.00 เมตร  ยาว  160  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือคดิเป็นพ้ืนทีก่อสรางไมนอยกวา  960  ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที ่อบต.หนองไผแกว กาํหนด  (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 
2561-2564 หนา 51 ขอ 3)

เพือ่จายเป็นคาซอมแซมทอระบายน้ําบรเิวณศาลเจา หมู 5  โดยทาํการวางทอระบายน้ํา 
คสล. Ø 0.60 เมตร (มอก.ชัน้ 3)  จาํนวน  6 ทอน  พรอมดาดคอนกรีตบรเิวณผนงั
ดานขางท ัง้  2  ดานใหเรียบรอย  รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.หนองไผแกว 
กาํหนด  (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 61 ขอ 73)

โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอลฟลัทตกิคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายสะพาน
บานหนองปรือ หมู 1

672,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาปรบัปรุงฝายน้ําลนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยบานลุงนวย  หมู 4  ขนาด
กวาง  11.00  เมตร  ยาว  12.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.หนองไผ
แกว กาํหนด  (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 76 ขอ 11)

งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล 2,510,000 บาท

โครงการปรบัปรุงฝายน้ําลนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยบานลุงนวย หมู 4 320,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
โครงการคดัแยกขยะ 100,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 2,400,000 บาท
สาํหรบัเป็นคาใชจายในการดาํเนินการ  ดงัน้ี
- คาจางเหมาสถานทีท่ิง้ขยะมูลฝอย  ต ัง้ไว  1,200,000.- บาท  เพือ่เป็นคาใชจายใน
การทิง้และกาํจดัขยะมูลฝอยของ อบต.หนองไผแกว  
- คาจางเหมากาํจดัขยะมูลฝอย  ต ัง้ไว  1,200,000.- บาท  เพือ่จายเป็นคาจางเหมา
กาํจดัขยะโดยการเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนที ่อบต.หนองไผแกว  ตามทีก่าํหนด

งบดาํเนินงาน 2,510,000 บาท
คาใชสอย 2,500,000 บาท

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสรมิและสนบัสนุนความเขมแข็งชุมชน 540,000 บาท
งบดาํเนินงาน 440,000 บาท

วสัดุเครือ่งแตงกาย 10,000 บาท
เพือ่จายเป็นจดัซ้ือเสื้อผา รองเทา ถุงมือ ฯลฯ ใหแกพนกังานเก็บขยะ

เพือ่เป็นคาใชจายสาํหรบัคดัแยกขยะ และอบรมปลูกจติสาํนึกใหประชาชนไดมีการคดั
แยกขยะต ัง้แตตนทาง และเป็นการลดปรมิาณขยะ (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 
2561-2564 หนา 79 ขอ 5)

คาวสัดุ 10,000 บาท

โครงการ อบต.เคลือ่นทีพ่บประชาชน 100,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการ อบต.เคลือ่นทีพ่บประชาชน  เพือ่รบัทราบปญัหา
ของประชาชนอยางใกลชดิ (ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 72 ขอ 3)

โครงการ รกัน้ํา รกัป า รกัษาแผนดนิ 20,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการอนุรกัษทรพัยากรน้ําและป า  รวมท ัง้สรางจติสาํนึกของ
ประชาชนในการรกัษาสิง่แวดลอมและอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาต ิ เชน  กจิกรรมปลูก
ตนไม  การพฒันาแหลงน้ํา ฯ (ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 79   
ขอ 1)

คาใชสอย 440,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

โครงการสงเสรมิและพฒันากลุมอาชีพ 50,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาใชจายในการสงเสรมิกลุมอาชีพ หรือฝึกอบรม,กลุมอาชีพตางๆ เพือ่
แกไขปญัหาความยากจน การเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน  การสงเสรมิอาชีพ
ราษฎร และการสนบัสนุนโครงการหน่ึงตาํบล หน่ึงผลติภณัฑ (ปรากฎในแผนพฒันาสี่
ปี พ.ศ. 2561-2564 หนา 45 ขอ 4)

โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานเพือ่พฒันาคณุภาพชีวติผูสูงอายุ 200,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและทศันศกึษาดงูานเพือ่พฒันาศกัยภาพผูสูงอายุ ใหมี
โอกาสแลกเปลีย่นความคดิเห็น มีการทาํกจิกรรมรวมกนัเป็นหมูคณะ  กอใหเกดิความ
สามคัค ีมีขวญัและกาํลงัใจในกลุมผูสูงอายุ(ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 
2561-2564 หนา 45 ขอ 6)

โครงการประชาคมชาวบานเพือ่รบัฟงัความคดิเห็นของประชาชน 20,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการประชาคมชาวบาน  รบัฟงัปญัหา ขอคดิเห็นและขอเสนอแนะ 
ในการพฒันาทองถิน่รวมกนั  เพือ่นํามาเป็นขอมูลในการจดัทาํแผนพฒันาทองถิน่  และ
บูรณาการขบัเคลือ่นแผนชุมชน/หมูบาน  (ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 
2561-2564 หนา 71 ขอ 1)

โครงการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติผูพกิารและผูดอยโอกาสทางสงัคม 20,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการออกตรวจเยีย่มประเมนิสภาพปญัหาและความตองการดานตาง 
ๆ ใหความรูและการดแูล ชวยเหลือ อยางเหมาะสมพรอมกบัสนบัสนุนใหครอบครวัมี
สวนรวมในการดแูลและพฒันาคณุภาพชีวติ ผานกจิกรรมตาง ๆ เชน กจิกรรมสงเสรมิ
สุขภาวะคนพกิารและผูดอยโอกาส  กายภาพบาํบดั  สงเสรมิการศกึษา  สงเสรมิอาชีพ  
เป็นตน (ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564        หนา46 ขอ 9)
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โครงการอบรมและเผยแพรความรูทางดานกฎหมายแกประชาชน 10,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูทางดานกฎหมาย  เกีย่วกบักฎหมาย
เบ้ืองตนทีป่ระชาชนควรรูสาํหรบัเยาวชนและประชาชนท ั่วไป (ปรากฎในแผนพฒันาสี่
ปี พ.ศ. 2561-2564 หนา 72 ขอ 4)

โครงการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติผูสูงอายุ 20,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการออกตรวจเยีย่มประเมนิสภาพปญัหาและความตองการดานตาง 
ๆ ใหความรูและการดแูล ชวยเหลือ อยางเหมาะสมพรอมกบัสนบัสนุนใหครอบครวัมี
สวนรวมในการดแูลและพฒันาคณุภาพชีวติ ผานกจิกรรมตาง ๆ เชน กจิกรรมสงเสรมิ
สุขภาวะ...ยางกาวทีเ่ป็นสุข กายภาพ บาํบดั  เหยียบกะลาเพือ่สุขภาพ  กจิกรรมนวดเพือ่
ผอนคลาย (ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 46 ขอ 8)

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
งานกีฬาและนนัทนาการ 250,000 บาท
งบดาํเนินงาน 250,000 บาท

เงนิอุดหนุนสวนราชการ 100,000 บาท

อุดหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอบานบงึ  ตามโครงการตาง ๆ ดงัน้ี
   (1) โครงการประสานงานมวลชนและการป องกนัภยัฝ ายพลเรือน  จาํนวน 30,000 
บาท เพือ่เป็นคาใชจายตามโครงการประสานงานมวลชน และการป องกนัภยัฝ ายพล
เรือน  (ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 83 ขอ 1)
   (2) โครงการสรางความปลอดภยัจากอบุตัภิยั  อาํเภอบานบงึ จาํนวน 20,000 บาท  
เพือ่เป็นคาใชจายตามโครงการสรางความปลอดภยัจากอุบตัภิยั  อาํเภอบานบงึ (ปรากฎ
ในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 83 ขอ 2)
   (3) โครงการศนูยเฉลมิพระเกียรตเิพือ่ชวยเหลือผูป วยเอดสและผูตดิเช้ือ H.I.V. 
อาํเภอบานบงึ  ประจาํปีงบประมาณ 2561จาํนวน 50,000 บาท  เพือ่เป็นคาใชจายตาม
โครงการศนูยเฉลมิพระเกียรตเิพือ่ชวยเหลือผูป วยเอดสและผูตดิเช้ือ H.I.V. อาํเภอบาน
บงึ (ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 81 ขอ 1)

งบเงนิอุดหนุน 100,000 บาท
เงนิอุดหนุน 100,000 บาท

คาวสัดุ 50,000 บาท
วสัดุกีฬา 50,000 บาท

โครงการแขงขนักีฬาประชาชน 200,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการแขงขนักีฬาประชาชน  การสงเสรมิบาํรุง, แขงขนัการ
กีฬาของทองถิน่ (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 68 ขอ 6 )

คาใชสอย 200,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 150,000 บาท

งบดาํเนินงาน 302,000 บาท
คาใชสอย 302,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดอุุปกรณกีฬา เชน ลูกฟุตบอล  ตะกรอ หวงยาง ตาขายกีฬา 
ฯลฯ สาํหรบัหมูบานและสวนกลางที ่อบต.หนองไผแกว

งานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่ 602,000 บาท

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

โครงการสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม สาํหรบัประชาชนและเยาวชน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดังานประเพณีวนัสงกรานต  และวนัผูสงูอายุ  เพือ่สบืสานและอนุรกัษ
วฒันธรรมประเพณีทองถิน่ (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 67 ขอ 2)

โครงการภูมปิญัญาทองถิน่ 2,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดังานประเพณีลอยกระทง  เพือ่สืบสานวฒันธรรมประเพณีทองถิน่  
(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 68 ขอ 3)

โครงการจดังานประเพณีสงกรานตและวนัผูสูงอายุ 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายโครงการ เชน คายธรรมะสาํหรบัเยาวชน,โครงการคณุธรรมนําชีวี
เยาวชนด ีศรีตาํบลหนองไผแกว,คายเยาวชน  และโครงการอืน่ทีอ่บต.กาํหนด (ปรากฏ
ในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 67 ขอ 1)
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อุดหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอบานบงึ  ตามโครงการดงัน้ี
  (1) โครงการจดัขบวนแหนางสงกรานตและกจิกรรมออกรานงานประจาํปีประเพณี
สงกรานตจงัหวดัชลบุรี ประจาํปี พ.ศ. 2561 จาํนวน  100,000 บาท เพือ่จายเป็น
คาใชจายตามโครงการจดัขบวนแหนางสงกรานตและกจิกรรมออกรานงานประจาํปี
ประเพณีสงกรานตจงัหวดัชลบุรี (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564           
หนา 86 ขอ 1)

เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน 200,000 บาท

เงนิอุดหนุน 300,000 บาท
เงนิอุดหนุนสวนราชการ 100,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 300,000 บาท

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 280,000 บาท
เพือ่จายเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม เพือ่จายสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังาน
จางทีป่ฏบิตังิานในองคการบรหิารสวนตาํบล (ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 
2561-2564 หนา 73 ขอ 2)

งบกลาง 9,693,950 บาท
งบกลาง 9,693,950 บาท

อุดหนุนสภาวฒันธรรมตาํบลหนองไผแกว  จาํนวน 200,000 บาท 
เพือ่จายเป็น คาของขวญัและคาใชจายในการจดัพธิีทางศาสนาและงานประเพณีตางๆ 
เชน ประเพณีวิง่ควาย, งานบุญกลางบาน และอืน่ ๆ เพือ่การน้ี (ปรากฏในแผนพฒันาสี่
ปี พ.ศ. 2561-2564 หนา 87 ขอ 2)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 9,693,950 บาท

เบ้ียยงัชีพผูป วยเอดส 48,000 บาท
เพือ่รองรบัการสงเคราะหเบ้ียยงัชีพผูป วยเอดส ใหแกผูป วยเอดสทีแ่พทยไดรบัรองและ
ทาํการวนิิจฉยัแลว และมีความเป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิง้ขาดผูอุปการะดแูล ไม
สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได (ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 
หนา 47 ขอ 4)

เบ้ียยงัชีพคนพกิาร 1,392,000 บาท
เพือ่รองรบัการจดัสวสัดกิารเบ้ียความพกิารใหแกคนพกิารทีมี่สทิธติามหลกัเกณฑที่
กาํหนด  ทีไ่ดแสดงความจาํนงโดยการขอขึน้ทะเบียนเพือ่ขอรบัเงนิเบ้ียความพกิารไว
กบัองคกรปกครองสวนทองถิน่แลว (ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564       
หนา 46 ขอ 3)

เบ้ียยงัชีพผูสูงอายุ 6,932,400 บาท
เพือ่รองรบัการจดัสวสัดกิารใหแกผูสูงอายุทีมี่อายุ 60 ปีบรบูิรณขึน้ไป ทีมี่คณุสมบตัิ
ครบถวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑการจายเงนิเบ้ียยงัชีพ
ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2552 และไดขึน้ทะเบียนขอรบัเงนิเบ้ีย
ยงัชีพไวกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่แลว โดยจายอตัราเบ้ียยงัชีพรายเดอืนแบบ
ข ัน้บนัไดสาํหรบัผูสูงอายุ (ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 46 ขอ 2)

เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.) 346,000 บาท
สาํหรบัจายสมทบเขากองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ (ก.บ.ท.) ตามอตัรา
ทีก่าํหนดไวในกฎกระทรวงรอยละ 1 ของประมาณการรายรบัประจาํปี ไมรวมรายได
จากพนัธบตัร เงนิกู เงนิทีมี่ผูอุทศิให และเงนิอุดหนุน (ปรากฎในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 
2561-2564 หนา 73 ขอ 1)

รายจายตามขอผูกพนั 200,000 บาท
เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  จาํนวน 200,000.- บาท 
- เพือ่จายเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.หนองไผแกว ไมนอยกวา 50% 
ของคาบรกิารสาธารณสุข น้ีไดรบัจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแหงชาต ิ (ปรากฎใน
แผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 หนา 46 ขอ 1)

สาํรองจาย 495,550 บาท
เพือ่สาํรองจายในภาวะฉุกเฉินจาํเป็นเรงดวนและเพือ่ป องกนับรรเทาสาธารณภยั ปญัหา
ภยัแลง  ปญัหาน้ําทวม น้ําป าไหลหลาก  แผนดนิถลมอคัคภียัและไฟป า ฯลฯ ทีอ่าจ
เกดิขึน้ไดในเขตองคการบรหิารสวนตาํบล ซึง่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา



420,000 780,880

42,600 21,300

30,000 83,320

1,056,000 991,200

42,000 42,000

20,000 20,000

103,220 150,000

20,000 5,000

350,000 200,000

งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

งบกลาง งบกลาง

รายจายตามขอผกูพนั 200,000

ขอบญัญตังิบประมาณรายจาย

    แผนงาน  งบ
กลาง

แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา
      แผนงาน      
การรกัษาความสงบ

ภายใน

200,000

เบี้ยยงัชีพผูป วยเอดส 48,000 48,000

แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป

รวมแผนงาน

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 280,000 280,000

เบี้ยยงัชีพผูสูงอายุ 6,932,400 6,932,400

เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญ
ขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.)

346,000 346,000

สาํรองจาย 495,550 495,550

45,600 45,600

เงนิคาตอบแทนสมาชกิสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิน่

1,069,800 1,069,800

เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 1,392,000 1,392,000

เงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายก/
รองนายก

เงนิคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษา
นายกองคการบรหิารสวนตาํบล

90,720 90,720

เงนิเดอืนนายก/รองนายก 532,080 532,080

เงนิคาตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 45,600 45,600

เงนิเดือน (ฝ าย
ประจาํ)

คาตอบแทนพนกังานจาง 716,250 2,881,680

เงนิเดือน (ฝ าย
การเมือง)

518,040

เงนิเดอืนพนกังาน 499,680 3,932,400 6,479,280

4,798,810

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 21,300 126,600 211,800

คาตอบแทน

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 10,000

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 56,340 348,380

งบบุคลากร

39,000 89,000

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่

170,000 703,530 1,126,750

เงนิประจาํตาํแหนง 42,000 228,000 354,000

คาเชาบาน 42,000 120,000 162,000

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ

20,000 25,000 70,000

50,000

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม
เขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 2,450,000 430,000 3,430,000

รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ 50,000



งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

    แผนงาน  งบ
กลาง

แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา
      แผนงาน      
การรกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป

รวมแผนงาน

50,000 50,000

100,000 15,000

50,000 60,000

20,000

100,000

200,000

130,000

20,000

150,000

50,000

300,000

20,000

2,000

คาใชจายในการจดัทาํเว็บไซตของ 
อบต.

5,000 5,000

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 30,000 250,000 380,000

คาใชจายในการประชาสมัพนัธ 20,000 10,000 145,000

คาใชจายในการประชาสมัพนัธกจิการ
ของ อบต.

100,000 100,000

คาใชจายในการเลือกต ัง้ 400,000 400,000

คาใชจายในการอบรมและสมัมนา 30,000 260,000 400,000

คาใชจายอืน่ ๆ 7,000 7,000

โครงการ รกันํ้า รกัป า รกัษาแผนดนิ 20,000

โครงการ อบต.เคลือ่นทีพ่บประชาชน 100,000

โครงการแขงขนักีฬาประชาชน 200,000

โครงการควบคมุและป องกนัโรคพษิ
สุนขับา

130,000

โครงการคดัแยกขยะ 100,000 100,000

โครงการงานวชิาการนิทรรศการ
ผลงานหนูนอย

20,000

โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 150,000

โครงการจดังานประเพณีสงกรานต
และวนัผูสูงอายุ

50,000

โครงการจดังานพธิหีรือรฐัพธิี 50,000 50,000

โครงการจดังานวนัเด็กแหงชาติ 300,000

โครงการจดัทาํแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรพัยสนิ

80,000 80,000

โครงการเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ

20,000 20,000

โครงการเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระ
นางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ

20,000 20,000

โครงการชุมชนสะอาด รวมใจ Big 
Cleaning

20,000

โครงการดวยรกัและหวงใยครอบครวั
เดยีวกนั

2,000

โครงการตรวจวเิคราะหคณุภาพ
นํ้าประปาหมูบาน

20,000 20,000



งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

    แผนงาน  งบ
กลาง

แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา
      แผนงาน      
การรกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป

รวมแผนงาน

30,000

2,000

2,000

20,000

40,000

30,000

25,000

25,000

70,000

150,000

200,000

35,000

50,000

2,000

50,000

งบดาํเนินงาน

คาใชสอย

โครงการตรวจวเิคราะหคณุภาพนํ้าเสีย 30,000

โครงการปฐมนิเทศผูปกครอง 2,000

โครงการปณิธานความด ีคดิด ีทาํด ี
เพือ่สงัคม

2,000

โครงการประชาคมชาวบานเพือ่รบัฟงั
ความคดิเห็นของประชาชน

20,000

โครงการป องกนัโรคตดิตอทาง
เพศสมัพนัธและการต ัง้ครรภกอนวยั
อนัควร

40,000

โครงการป องกนัและบรรเทาความ
เดอืดรอนของประชาชนทีเ่กดิจากสา
ธารณภยั

30,000

โครงการป องกนัและลดอุบตัเิหตทุาง
ถนนในชวงเทศกาลปีใหม

25,000

โครงการป องกนัและลดอุบตัเิหตทุาง
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต

25,000

โครงการฝึกซอมแผนป องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั ประจาํปี 2561

70,000

โครงการฝึกอบรม ทบทวน 
อาสาสมคัรป องกนัภยัฝ ายพลเรือน

150,000

โครงการฝึกอบรมและศกึษาดงูานของ
คณะผูบรหิาร สมาชกิสภาทองถิน่ 
บุคลากรทองถิน่และผูนําทองถิน่

300,000 300,000

โครงการฝึกอบรมและศกึษาดงูานเพือ่
พฒันาคณุภาพชีวติผูสูงอายุ

200,000

โครงการฝึกอบรมใหความรูเบื้องตน
ในการดบัเพลงิใหกบัสถานศกึษา

35,000

โครงการเฝ าระวงัการบรโิภคอาหาร
สะอาดปลอดภยัปราศจากสารปนเปื้อน

50,000

โครงการพอ แม กาวไกลรูทนัโรค 2,000

โครงการพฒันาและปรบัปรุงสถานที่
ทาํงานนาอยู  นาทาํงาน (5 ส)

5,000 5,000

โครงการพฒันาและสงเสรมิการ
บรหิารศนูยพฒันาเด็กเล็ก

50,000



งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

    แผนงาน  งบ
กลาง

แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา
      แผนงาน      
การรกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป

รวมแผนงาน

2,000

50,000

100,000

2,000

2,000

2,000

50,000

40,000

100,000

30,000

50,000

20,000

20,000

627,000

300,000

35,000

2,000

2,000

โครงการภูมปิญัญาทองถิน่ 2,000

โครงการรณรงคป องกนัและแกไข
ปญัหายาเสพตดิ

50,000

โครงการรณรงคป องกนัและควบคมุ
โรคไขเลือดออก

100,000

โครงการเรียนรูศาสตรพระราชา กบั
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

300,000 300,000

โครงการวนัพอแหงชาติ 2,000

โครงการวนัแมแหงชาติ 2,000

โครงการวนัไหวครู 2,000

โครงการศกึษาเรียนรูโครงการตาม
พระราชดาํร ิพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวัฯ

50,000

โครงการสงเสรมิการเรียนรูนอกระบบ
เด็กปฐมวยั

40,000

โครงการสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม 
สาํหรบัประชาชนและเยาวชน

100,000

โครงการสงเสรมิภาษาองักฤษข ัน้
พื้นฐานสาํหรบัเด็กและเยาวชน

30,000

โครงการสงเสรมิและพฒันากลุมอาชีพ 50,000

โครงการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพ
ชีวติผูพกิารและผูดอยโอกาสทางสงัคม

20,000

โครงการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพ
ชีวติผูสูงอายุ

20,000

โครงการสนบัสนุนคาใชจายการ
บรหิารสถานศกึษา

627,000

โครงการสรางจติสาํนึกดานคณุธรรม
และจรยิธรรมในการปฏบิตังิานของ
คณะผูบรหิาร สมาชกิสภา อบต. 
พนกังานสวนตาํบลและพนกังานจาง

10,000 10,000

โครงการเสรมิสรางศกัยภาพ อสม. 
ตาํบลหนองไผแกว

300,000

โครงการหนึ่งหมูบาน หนึ่งทมีกูภยั 35,000

โครงการแหเกวียนกณัฑ 2,000

โครงการแหเทยีนพรรษา 2,000



งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

    แผนงาน  งบ
กลาง

แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา
      แผนงาน      
การรกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป

รวมแผนงาน

10,000

250,000 30,000 150,000

20,000 50,000

200,000 50,000

60,000 70,000 5,000

5,000 30,000

400,000 30,000

50,000

60,000

300,000 140,000

100,000 10,000 30,000

1,521,470

10,000

50,000 70,000 10,000

10,000

30,000

โครงการอบรมและเผยแพรความรู
ดานขอมูลขาวสารแกประชาชน

10,000 10,000

โครงการอบรมและเผยแพรความรู
ทางดานกฎหมายแกประชาชน

10,000

โครงการอบรมใหความรูเกีย่วกบัวนิยั
ในการปฏบิตัริาชการและปราบปราม
การทจุรติในหนวยงานแกพนกังาน
สวนตาํบล  ผูบรหิารทองถิน่  สมาชกิ
สภาทองถิน่ และประชาชนท ั่วไป

30,000 30,000

โครงการออกสาํรวจโรงเรือน ป ายและ
กจิการทีเ่ขาขายตองขอใบอนุญาตตางๆ

20,000 20,000

โครงการออกหนวยรบัชาํระภาษีและ
ใหความรูเกีย่วกบัภาษีนอกสถานที่

10,000 10,000

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 70,000 140,000 640,000

440,000

วสัดคุอมพวิเตอร 40,000 150,000 325,000

คาวสัดุ

วสัดเุครือ่งแตงกาย 10,000 80,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง 60,000 130,000

วสัดไุฟฟ าและวทิยุ 200,000 30,000 265,000

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอลืน่ 230,000 470,000 1,130,000

วสัดกุีฬา 50,000

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ 60,000

วสัดงุานบานงานครวั 80,000 520,000

วสัดวุทิยาศาสตรหรือการแพทย 70,000 210,000

คาอาหารเสรมิ (นม) 1,521,470

วสัดกุารเกษตร 30,000 70,000 100,000

วสัดกุอสราง 120,000 30,000 160,000

วสัดโุฆษณาและเผยแพร 10,000 10,000

70,000

คาไฟฟ า 550,000 580,000

วสัดสุาํนกังาน 30,000 300,000 460,000

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 60,000

คาบรกิารไปรษณีย 50,000 50,000

คาบรกิารโทรศพัท 34,000 34,000

คาสาธารณูปโภค



งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

    แผนงาน  งบ
กลาง

แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา
      แผนงาน      
การรกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป

รวมแผนงาน

15,000

15,000

8,000

10,000

25,000

8,000

5,000

5,000

16,000

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน

เกาอี้ 15,000

เครือ่งพมิพดดี 10,000 10,000

กระดานไวทบอรด 15,000

ช ัน้วางแฟ มแบบ 40 ชอง 20,000 28,000

ช ัน้วางหนงัสือ 10,000

ชุดโตะเกาอี้เด็ก 25,000

ซุมเฉลมิพระเกียรติ 150,000 150,000

ตูเก็บเอกสาร 8,000

ตูเก็บเอกสารบานเปิดสูง 9,000 9,000

ตูเก็บเอกสารบานเลือ่นกระจก 4,000 4,000

ตูเก็บเอกสารบานเลือ่นทบึ 8,000 8,000

โตะทาํงานเหล็กพรอมกระจก 5,000

โตะวางคอมพวิเตอร 2,500 2,500

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

เครือ่งคอมพวิเตอร 16,000 16,000

เครือ่งเสียงพรอมลาํโพง 5,000

เครือ่งสาํรองไฟฟ า 29,000 29,000

ครุภณัฑไฟฟ าและวทิยุ

กลองวงจรปิด(CCTV) ตลาดหนองไผ
แกว หมู 5

492,500 492,500

ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง

รถยนตบรรทกุตดิต ัง้เครนไฮดรอลคิ
พรอมกระเชาซอมไฟฟ า

2,800,000 2,800,000

คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายเกษตร 1 - หลงจูอยูซง - 
บุญชู  หมู 3

552,500 552,500

โทรทศัน แอล อี ด ี(LED TV) 16,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายบานลุงดม - สุสานจงจนิต 
หมู 2

540,000 540,000



งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

    แผนงาน  งบ
กลาง

แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา
      แผนงาน      
การรกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป

รวมแผนงาน

50,000

200,000

200,000 37,500

100,000 100,000 65,000 3,875,100

852,000 540,000 4,521,320 9,677,270 755,000

คาทีด่นิและ
สิง่กอสราง

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายหมูบานตนกระบก - บาน
ออมแกว หมู 3

347,500 347,500

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายหลงัฟารมไกหนองโกศล 
เชือ่มหมู 3

460,000 460,000

โครงการกอสรางทอระบายนํ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายหนองปรือ - ถนนสาย 
344  หมู 1

228,000 228,000

โครงการกอสรางฝายนํ้าลน หมู 4 620,000 620,000

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสรมิเหล็ก บรเิวณหนาตลาด
หนองไผแกว หมู 5

360,600 360,600

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและ
สิง่กอสราง

โครงการซอมแซมทอระบายนํ้าบรเิวณ
ศาลเจา หมู 5

46,900 46,900

โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอล
ฟลัทตกิคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายสะพานบานหนองปรือ 
หมู 1

672,000 672,000

โครงการปรบัปรุงฝายนํ้าลนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยบานลุงนวย หมู 4

320,000 320,000

โครงการปรบัปรุงอาคารศนูยพฒันา
เด็กเล็ก อบต.หนองไผแกว

50,000

รวม 9,693,950 12,457,570 15,002,890 53,500,000

237,500

เงนิอุดหนุนสวนราชการ 25,000 4,165,100

โครงการปรบัปรุงอาคารศนูยพฒันา
เด็กเล็กบานหนองปรือ

200,000

งบเงนิ
อุดหนุน

เงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็น
สาธารณประโยชน

อาคารตาง ๆ


