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พื้นที่ 71.33 ตารางกิโลเมตร

ประชากรท ัง้หมด 7,261 คน
ชาย 3,697 คน
หญงิ 3,564 คน

ขอมูล ณ วนัที่ 1 สิงหาคม 2559

องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว

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



อาํเภอบานบงึ จงัหวดัชลบุรี

สวนที ่1

คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ย

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว



จาํนวน 5,421,448.89

จาํนวน 871,929.00

จาํนวน 283,748.96

จาํนวน 0.00

จาํนวน 9,920.00

จาํนวน 0.00

จาํนวน 22,214,788.3

จาํนวน 8,453,776.00

จาํนวน 512,433.00

จาํนวน 8,428,383.50

จาํนวน 5,808,953.70

จาํนวน 2,020,668.00

จาํนวน 0.00

จาํนวน 3,137,000.00

(5) รายจายทีจ่ายจากเงินสะสม จาํนวน 0.00 บาท

(6) รายจายทีจ่ายจากเงินทุนสาํรองเงินสะสม 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน บาท

(4) รายจายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ฐับาลใหโดยระบุวตัถุประสงค จาํนวน 12,202,475.00 บาท

งบลงทุน บาท

งบรายจายอืน่ บาท

งบบุคลากร บาท

งบดําเนินงาน บาท

(3) รายจายจรงิ จาํนวน 19,907,438.20 บาท ประกอบดวย

งบกลาง บาท

หมวดเงินอุดหนุนท ั่วไป บาท

(2) เงินอุดหนุนทีร่ฐับาลใหโดยระบุวตัถุประสงค จาํนวน 13,475,210.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน บาท

หมวดภาษีจดัสรร บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต บาท

หมวดรายไดจากทรพัยสนิ บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559
(1) รายรบัจรงิ จาํนวน 37,255,611.18 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร บาท

1.1.4 รายการทีไ่ดกนัเงินไวแบบกอหน้ีผูกพนัและยงัไมไดเบกิจาย 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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จาํนวน 69,928,852.32 บาท

1.1.2 เงินสะสม จาํนวน 29,552,586.01 บาท

1.1.3 เงินทุนสาํรองเงินสะสม จาํนวน 20,138,792.48 บาท

              บดัน้ีถงึเวลาทีค่ณะผูบรหิารขององคการบรหิารสวนตําบลหนองไผแกว จะไดเสนอรางขอบญัญตัิ งบประมาณรายจายประจาํปีตอ
สภาองคการบรหิารสวนตําบลหนองไผแกวอีกคร ัง้หน่ึง ฉะนัน้ ในโอกาสน้ี คณะผูบรหิารองคการบรหิารสวนตําบลหนองไผแกวจงึขอช้ีแจง
ใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ดงัตอไปน้ี

1. สถานะการคลงั
1.1 งบประมาณรายจายท ั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ.2559 องคกรปกครองสวนทองถิน่มีสถานะการเงิน ดงัน้ี

คาํแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองไผแกว



2.1  รายรบั

รายรบัจรงิ ปี  2558

4,527,484.60

799,589.60

264,198.04

0.00

47,760.00

0.00

5,639,032.24

27,003,292.56

27,003,292.56

9,433,439.00

9,433,439.00

42,075,763.80

2.2  รายจายตามงบรายจาย

รายจายจรงิปี 2558

846,470.50

10,890,274.00

9,362,236.24

7,055,131.99

30,000.00

4,655,796.44

32,839,909.17

32,839,909.17

9,540,000.00

13,510,640.00

16,736,010.00

6,828,250.00

30,000.00

3,953,500.00

41,500,000.00

41,500,000.00

30,000.00

4,755,100.00

51,400,000.00

51,400,000.00

1,393,700.00

13,620,240.00

16,661,510.00

5,841,050.00

จายจากงบประมาณ

รวมจายจากงบประมาณ

รวม

งบกลาง

งบบุคลากร

งบดาํเนินงาน

งบลงทนุ

งบรายจายอืน่

งบเงนิอดุหนุน

รวม 41,500,000.00 51,400,000.00

ประมาณการ ปี 2560

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 9,500,000.00 18,900,000.00

รวมรายไดทีร่ฐับาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ 9,500,000.00 18,900,000.00

รายจาย ประมาณการ ปี 2559

รวมรายไดทีร่ฐับาลเก็บแลวจดัสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ 26,901,500.00 26,900,500.00

รายไดทีร่ฐับาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่

รายไดทีร่ฐับาลเก็บแลวจดัสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิน่

หมวดภาษีจดัสรร 26,901,500.00 26,900,500.00

หมวดรายไดจากทนุ 0.00 0.00

รวมรายไดจดัเก็บ 5,098,500.00 5,599,500.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0.00 0.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 80,000.00 20,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต 636,000.00 676,500.00

หมวดรายไดจากทรพัยสนิ 210,000.00 230,000.00

รายไดจดัเก็บ

หมวดภาษีอากร 4,172,500.00 4,672,500.00

ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

คาํแถลงงบประมาณ
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว
อาํเภอบานบงึ  จงัหวดัชลบุรี



อาํเภอบานบงึ จงัหวดัชลบุรี

เรือ่ง

ของ

สวนที ่2

งบประมาณรายจาย

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว

ขอบญัญตัิ

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



ยอดรวม

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 14,651,160

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 735,000

แผนงานการศกึษา 9,875,000

แผนงานสาธารณสขุ 5,014,880

แผนงานเคหะและชุมชน 9,721,960

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 680,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 1,182,000

แผนงานงบกลาง 9,540,000

51,400,000

ดานบรกิารชุมชนและสงัคม

ดานการดาํเนินงานอืน่

งบประมาณรายจายท ัง้สิน้

บนัทกึหลกัการและเหตผุล

ประกอบรางขอบญัญตั ิงบประมาณรายจาย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว
อาํเภอบานบงึ จงัหวดัชลบุรี

ดาน

ดานบรหิารท ั่วไป



7,016,400 8,980,380

1,783,800 1,783,800

5,232,600 7,196,580

4,144,530 4,956,480

632,530 810,480

1,902,000 2,222,000

1,020,000 1,300,000

590,000 624,000

629,600 659,300

129,600 159,300

500,000 500,000

30,000 30,000

30,000 30,000

25,000 25,000

25,000 25,000

รวม 11,845,530 14,651,160

685,000

450,000

235,000

50,000

50,000

รวม 735,000

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว

อาํเภอบานบงึ  จงัหวดัชลบุรี

งบลงทุน 50,000

    คาครุภณัฑ 50,000

735,000

งบดาํเนินงาน 685,000

    คาใชสอย 450,000

    คาวสัดุ 235,000

2,805,630

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งาน งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการรกัษา
ความสงบภายใน

รวมงบ

    รายจายอืน่ 0

งบเงนิอุดหนุน 0

    เงนิอดุหนุน 0

    คาครุภณัฑ 29,700

    คาทีด่นิและสิง่กอสราง 0

งบรายจายอืน่ 0

    คาวสัดุ 280,000

    คาสาธารณูปโภค 34,000

งบลงทุน 29,700

งบดาํเนินงาน 811,950

    คาตอบแทน 177,950

    คาใชสอย 320,000

รวมงบ

งบบุคลากร 1,963,980

    เงนิเดอืน (ฝ ายการเมือง) 0

    เงนิเดอืน (ฝ ายประจาํ) 1,963,980

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งาน

งานบรหิารท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั



1,382,860 1,911,200

1,382,860 1,911,200

1,118,400 3,542,000

173,400 173,400

755,000 1,516,400

180,000 1,842,200

10,000 10,000

390,200 488,200

40,200 138,200

350,000 350,000

0 3,933,600

0 3,933,600

รวม 2,891,460 9,875,000

1,343,160 1,343,160

1,343,160 1,343,160

1,763,220 2,683,220

153,220 153,220

600,000 1,420,000

1,010,000 1,110,000

886,000 886,000

886,000 886,000

65,000 102,500

65,000 102,500

รวม 4,057,380 5,014,880

1,275,900 0 1,275,900

1,275,900 0 1,275,900

1,227,310 2,510,000 3,737,310

217,310 0 217,310

300,000 2,500,000 2,800,000

710,000 10,000 720,000

1,411,550 0 4,444,750

1,081,750 0 1,081,750

329,800 0 3,363,000

0 0 264,000

0 0 264,000

รวม 3,914,760 2,510,000 9,721,960

งบเงนิอุดหนุน 264,000

    เงนิอดุหนุน 264,000

3,297,200

งบลงทุน 3,033,200

    คาครุภณัฑ 0

    คาทีด่นิและสิง่กอสราง 3,033,200

    คาตอบแทน 0

    คาใชสอย 0

    คาวสัดุ 0

งบบุคลากร 0

    เงนิเดอืน (ฝ ายประจาํ) 0

งบดาํเนินงาน 0

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน
งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและชุมชน
งานไฟฟ าถนน

งานกาํจดัขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏกิูล

รวมงบ

งบเงนิอุดหนุน 37,500

    เงนิอดุหนุน 37,500

957,500

    คาวสัดุ 100,000

งบลงทุน 0

    คาครุภณัฑ 0

งบดาํเนินงาน 920,000

    คาตอบแทน 0

    คาใชสอย 820,000

รวมงบ

งบบุคลากร 0

    เงนิเดอืน (ฝ ายประจาํ) 0

6,983,540

แผนงานสาธารณสุข

งาน
งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัสาธารณสุข

งานบรกิารสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน่

    คาทีด่นิและสิง่กอสราง 0

งบเงนิอุดหนุน 3,933,600

    เงนิอดุหนุน 3,933,600

    คาสาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 98,000

    คาครุภณัฑ 98,000

    คาตอบแทน 0

    คาใชสอย 761,400

    คาวสัดุ 1,662,200

งบบุคลากร 528,340

    เงนิเดอืน (ฝ ายประจาํ) 528,340

งบดาํเนินงาน 2,423,600

แผนงานการศกึษา

งาน
งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา

งานระดบักอนวยัเรียน
และประถมศกึษา

รวมงบ



580,000

580,000

100,000

100,000

รวม 680,000

250,000 552,000

200,000 502,000

50,000 50,000

300,000 300,000

300,000 300,000

0 330,000

0 330,000

รวม 550,000 1,182,000

9,540,000

9,540,000

รวม 9,540,000

    งบกลาง 9,540,000

9,540,000

แผนงานงบกลาง

งาน

งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 9,540,000

งบเงนิอุดหนุน 330,000

    เงนิอดุหนุน 330,000

632,000

    คาวสัดุ 0

งบลงทุน 0

    คาครุภณัฑ 0

รวมงบ

งบดาํเนินงาน 302,000

    คาใชสอย 302,000

680,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งาน

งานกีฬาและนนัทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรม

ทองถิน่

    คาใชสอย 580,000

งบเงนิอุดหนุน 100,000

    เงนิอดุหนุน 100,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งาน งานสงเสรมิและ
สนบัสนุนความ
เขมแข็งชุมชน

รวมงบ

งบดาํเนินงาน 580,000





องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว

อาํเภอบานบงึ จงัหวดัชลบุรี

สวนที ่3

รายละเอียดประกอบขอบญัญตังิบประมาณ

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ



ปี 2557 ปี 2558

4,022,334.13 4,278,741.25 12.50

127,933.94 123,305.35 0.00

80,084.00 125,438.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4,230,352.07 4,527,484.60

0.00 0.00 0.00

1,435.60 1,144.60 0.00

0.00 0.00 -50.00

110,406.00 90,465.00 0.00

457,180.00 550,580.00 2.67

0.00 15,500.00 100.00

0.00 0.00 -50.00

750.00 640.00 -50.00

1,000.00 500.00 -50.00

0.00 0.00 -50.00

630,903.00 0.00 -50.00

2,040.00 3,200.00 -50.00

132,700.00 136,000.00 25.00

4,200.00 0.00 0.00

990.00 1,560.00 -50.00

0.00 0.00 0.00

1,341,604.60 799,589.60

254,483.04 264,198.04 9.52

254,483.04 264,198.04

78,000.00 46,000.00 -66.67

1,440.00 1,760.00 -97.50

79,440.00 47,760.00

0.00 395,964.53 0.00

7,957,570.35 7,766,707.62 0.00

8,499,079.62 9,168,498.50 0.00

1,551,005.50 1,476,594.55 0.00     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 1,798,826.83 1,750,000 % 1,750,000

     ภาษีมูลคาเพิม่ตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ 8,274,253.95 8,000,000 % 8,000,000

     ภาษีมูลคาเพิม่ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ 8,074,802.94 8,250,000 % 8,250,000

     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลือ่น 0.00 300,000 % 300,000

หมวดภาษีจดัสรร

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 78,010.00 80,000 20,500

     รายไดเบ็ดเตล็ดอืน่ๆ 7,010.00 20,000 % 500

     คาขายแบบแปลน 71,000.00 60,000 % 20,000

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายไดจากทรพัยสิน 224,817.87 210,000 230,000

     ดอกเบ้ีย 224,817.87 210,000 % 230,000

หมวดรายไดจากทรพัยสิน

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต 1,918,068.00 636,000 676,500

     คาใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใช
เครือ่งขยายเสียง

0.00 1,000 % 1,000

     คาใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 1,990.00 2,000 % 1,000

     คาใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่าํหนาย
อาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารในครวั หรือ
พ้ืนทีใ่ด ซึ่งมีพ้ืนทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร

0.00 0 % 0

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสาํหรบั
กจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอสุขภาพ

146,800.00 120,000 % 150,000

     คาปรบัอืน่ ๆ 400.00 1,000 % 500

     คาปรบัการผิดสญัญา 1,095,961.00 1,000 % 500

     คาปรบัผูกระทาํผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,000.00 1,000 % 500

     คาธรรมเนียมอืน่ ๆ 0.00 1,000 % 500

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 910.00 1,000 % 500

     คาธรรมเนียมเกีย่วกบัการต ัง้สุสาน
และฌาปนสถาน

0.00 1,000 % 500

     คาธรรมเนียมในการออกหนงัสือรบัรอง
การแจงสถานทีจ่าํหนายอาหารหรือสะสม

0.00 5,000 % 10,000

     คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 435,940.00 375,000 % 385,000

     คาธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 233,671.00 125,000 % 125,000

     คาธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนั 0.00 1,000 % 500

     คาธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสุรา 1,396.00 500 % 500

     คาธรรมเนียมโรงฆาสตัว 0.00 500 % 500

หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต

รวมหมวดภาษีอากร 3,710,214.32 4,172,500 4,672,500

     อากรการฆาสตัว 0.00 500 % 500

     ภาษีป าย 105,031.00 60,000 % 60,000

     ภาษีบํารุงทองที่ 112,005.32 112,000 % 112,000

     ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 3,493,178.00 4,000,000 % 4,500,000

หมวดภาษีอากร

รายรบัจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2559
ยอดตาง

 (%)
ปี 2560

 

รายงานประมาณการรายรบั

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว

อาํเภอ บานบงึ  จงัหวดัชลบุรี



ปี 2557 ปี 2558

รายรบัจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2559
ยอดตาง

 (%)
ปี 2560

1,375,544.44 1,533,826.03 0.00

1,871,013.08 2,642,029.13 0.00

394,450.29 430,238.95 0.00

108,333.10 76,751.25 0.00

3,347,225.00 3,511,152.00 0.00

800.00 1,530.00 -66.67

25,105,021.38 27,003,292.56

9,318,994.00 9,433,439.00 98.95

9,318,994.00 9,433,439.00

40,329,895.09 42,075,763.80รวมทุกหมวด 42,023,153.23 41,500,000 51,400,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนท ั่วไป 9,010,955.00 9,500,000 18,900,000

     เงินอุดหนุนท ั่วไป สาํหรบัดําเนินการตาม
อาํนาจหนาทีแ่ละภารกจิถายโอนเลือกทาํ

9,010,955.00 9,500,000 % 18,900,000

หมวดเงินอุดหนุนท ั่วไป

รวมหมวดภาษีจดัสรร 27,081,088.04 26,901,500 26,900,500

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 750.00 1,500 % 500

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายทีด่ิน

4,427,648.00 4,300,000 % 4,300,000

     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 113,506.36 220,000 % 220,000

     คาภาคหลวงแร 364,497.51 380,000 % 380,000

     ภาษีสรรพสามิต 2,762,999.53 2,200,000 % 2,200,000

     ภาษีสุรา 1,263,802.92 1,500,000 % 1,500,000



ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้ 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

คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย จาํนวน บาท

คาธรรมเนียมในการออกหนงัสือรบัรองการแจงสถานทีจ่าํหนายอาหารหรือสะสมอาหาร จาํนวน บาท

คาธรรมเนียมเกีย่วกบัการต ัง้สสุานและฌาปนสถาน จาํนวน บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย จาํนวน บาท

คาธรรมเนียมอืน่ ๆ จาํนวน บาท

คาปรบัผูกระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก จาํนวน บาท

500

คาธรรมเนียมทรพัยากรธรณี  คาธรรมเนียมป าไม  คาธรรมเนียมถมดนิ  
ประมาณการไวนอยกวาปีทีผ่านมา

500

500

ประมาณการไวนอยกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาธรรมเนียมฯ 
ไดนอยกวาทีต่ ัง้รบัไว

10,000

ประมาณการไวมากกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาธรรมเนียมฯ 
ไดมากกวาทีต่ ัง้รบัไว

500

ประมาณการไวนอยกวาปีทีผ่านมา  เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาปรบัฯ ได
นอยกวาทีต่ ัง้รบัไว

385,000

ประมาณการไวมากกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาธรรมเนียม
เก็บขนขยะมลูฝอยไดมากกวาทีต่ ัง้รบัไว

500

ประมาณการไวนอยกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาธรรมเนียม
เกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนัไดนอยกวาทีต่ ัง้รบัไว

125,000

ประมาณการไวนอยกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาธรรมเนียมฯ 
ไดนอยกวาทีต่ ัง้รบัไว

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตการขายสรุาไดใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บอากรการฆาสตัว
ไดใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต 676,500

500

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาธรรมเนียม
เกีย่วกบัการควบคมุอาคารไดใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

500

ประมาณการไวมากกวาปีทีผ่านมา  เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บภาษีโรงเรือน
และทีด่นิไดมากกวาทีต่ ัง้รบัไว

112,000

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บภาษีภาษีบาํรุง
ทองทีไ่ดใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาธรรมเนียมโรง
ฆาสตัวไดใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

500

หมวดภาษีอากร 4,672,500

4,500,000

51,400,000

60,000

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บภาษีป ายได
ใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว
อาํเภอบานบงึ  จงัหวดัชลบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจายท ั่วไป
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

รายไดจดัเก็บ



คาปรบัการผดิสญัญา จาํนวน บาท

คาปรบัอืน่ ๆ จาํนวน บาท

คาใบอนุญาตประกอบการคาสาํหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอสขุภาพ จาํนวน บาท

คาใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จาํนวน บาท

คาใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใชเครือ่งขยายเสยีง จาํนวน บาท

รวม บาท
ดอกเบีย้ จาํนวน บาท

รวม บาท
คาขายแบบแปลน จาํนวน บาท

รายไดเบ็ดเตล็ดอืน่ๆ จาํนวน บาท

รวม บาท
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลือ่น จาํนวน บาท

ภาษีมลูคาเพิม่ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ จาํนวน บาท

ภาษีมลูคาเพิม่ตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ จาํนวน บาท

ภาษีธุรกจิเฉพาะ จาํนวน บาท

ภาษีสรุา จาํนวน บาท

ภาษีสรรพสามติ จาํนวน บาท

คาภาคหลวงแร จาํนวน บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จาํนวน บาท

380,000

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัคาภาคหลวงแร 
ใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

220,000

2,200,000

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัภาษีสรรพสามติ
ใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

1,750,000

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัภาษีธุรกจิเฉพาะ
ใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

1,500,000

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัคาภาคหลวง
ปิโตรเลียมใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

8,000,000

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา  เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัภาษีมลูคาเพิม่ 
พรบ.จดัสรรรายไดฯ ใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

300,000

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา  เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียมรถยนตไดใกลเคยีงปีทีผ่านมา

8,250,000

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัภาษีสรุาได
ใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

รายไดทีร่ฐับาลเก็บแลวจดัสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิน่

หมวดภาษีจดัสรร 26,900,500

20,000

ประมาณการไวนอยกวาปีทีผ่านมา  เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาขายแบบ
แปลนไดนอยกวาทีต่ ัง้รบัไว

500

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา  เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัภาษีมลูคาเพิม่ 
พรบ.กาํหนดแผนฯ ไดใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 20,500

1,000

 ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาใบอนุญาตฯ ได
ใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

หมวดรายไดจากทรพัยสนิ 230,000

ประมาณการไวนอยกวาปีทีผ่านมา  เน่ืองจากปีทีผ่านมามรีายไดเบ็ดเตล็ด
อืน่ๆ นอยกวาทีต่ ัง้รบัไว

1,000

ประมาณการไวนอยกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาใบอนุญาตฯ 
ไดนอยกวาทีต่ ัง้รบัไว

500

ประมาณการไวนอยกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาปรบัไดนอย
กวาทีต่ ัง้รบัไว

150,000

230,000

ประมาณการไวมากกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัคาดอกเบีย้เงนิ
ฝากธนาคารมากกวาทีต่ ัง้รบัไว

500

ประมาณการไวนอยกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาปรบัฯ ไดนอย
กวาทีต่ ัง้รบัไว

ประมาณการไวมากกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาจดัเก็บคาใบอนุญาตฯ 
ไดมากกวาทีต่ ัง้รบัไว



คาธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ จาํนวน บาท

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จาํนวน บาท

รวม บาท
เงนิอดุหนุนท ั่วไป สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหนาทีแ่ละภารกจิถายโอนเลือกทาํ จาํนวน บาท18,900,000

ประมาณการไวมากกวาปีทีผ่านมา  เน่ืองจากรายการเงนิอดุหนุนท ั่วไปกาํหนด
วตัถุประสงคที ่อปท.ไดรบัในปีงบประมาณ 2559 บางรายการ  คณะกรรมการ
การกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ไดมมีตใินการประชุมคร ัง้
ที ่2/2559 เมือ่วนัที ่4 ม.ีค. 2559  เห็นชอบใหกาํหนดรายการเป็นเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป

500

ประมาณการไวนอยกวาปีทีผ่านมา เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัคาธรรมเนียมและ
คาใชน้ําบาดาลนอยกวาทีต่ ัง้รบัไว

รายไดทีร่ฐับาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่

4,300,000

ประมาณการไวเทากบัปีทีผ่านมา  เน่ืองจากปีทีผ่านมาไดรบัคาธรรมเนียมจด
ทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิใกลเคยีงทีต่ ัง้รบัไว

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 18,900,000



ปี 2557 ปี 2558

532,080.00 532,080.00 0 %

45,600.00 45,600.00 0 %

45,600.00 45,600.00 0 %

90,720.00 90,720.00 0 %

1,052,883.00 1,035,658.00 0 %

1,766,883.00 1,749,658.00

1,202,743.00 1,842,477.00 25.91 %

100,370.00 89,180.00 8.37 %

116,990.00 135,281.00 -14.84 %

840,517.00 1,953,009.00 1.21 %

380,941.00 263,865.00 -7.01 %

2,641,561.00 4,283,812.00

4,408,444.00 6,033,470.00

483,100.00 317,560.00 54.44 %

0.00 0.00 0 %

0.00 44,200.00 -45.31 %

16,500.00 15,574.00 0 %

0.00 0.00 0 %

499,600.00 377,334.00

91,144.80 127,302.86 41.84 %

7,970.00 59,125.90 0 %

1,391.00 1,391.00 0 %

14,630.00 25,668.00 1.52 %

33,593.00 0.00 0 %

0.00 81,105.00 0 %

161,230.00 0.00 0 %

0.00 0.00 250 %

0.00 116,600.00 0 %

1,500.00 3,100.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %
โครงการเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจา
สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ

0.00 20,000 20,000

โครงการเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวัฯ

0.00 20,000 20,000

คาใชจายอืน่ ๆ 1,500.00 7,000 7,000

โครงการจดังานตาง ๆ 715,085.00 0 0

คาใชจายในการอบรมและสมัมนา 0.00 200,000 200,000

คาใชจายในการฝึกอบรม  สมัมนาและศกึษาดู
งานนอกสถานที่

0.00 0 0

คาใชจายในการเลือกต ัง้ 83,102.45 100,000 350,000

คาใชจายในการประชาสมัพนัธ 55,844.00 0 0
คาใชจายในการประชาสมัพนัธกจิการของ 
อบต.

0.00 100,000 100,000

คาใชจายในการจดัทาํเว็บไซดของ อบต. 1,500.00 5,000 5,000
คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 15,900.00 197,000 200,000

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 235,018.99 211,500 300,000

รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ 5,200.00 50,000 50,000

รวมคาตอบแทน 6,867.00 476,800 632,530

คาใชสอย

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 1,937.00 30,000 30,000

เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล 4,930.00 0 0

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 20,000 20,000

คาเชาบาน 0.00 76,800 42,000

คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่

0.00 350,000 540,530

รวมงบบุคลากร 3,566,539.00 6,522,360 7,016,400

งบดาํเนินงาน

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 411,844.00 271,260 252,240

รวมเงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 2,027,302.00 4,738,560 5,232,600

เงนิประจาํตาํแหนง 56,000.00 218,400 186,000

คาตอบแทนพนกังานจาง 637,064.00 2,178,000 2,204,400

เงนิเดอืนพนกังาน 711,210.00 1,971,240 2,481,960

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 211,184.00 99,660 108,000

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

รวมเงนิเดือน (ฝ ายการเมือง) 1,539,237.00 1,783,800 1,783,800

เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ)

เงนิคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษา
นายกเทศมนตรี นายกองคการบรหิารสวนตาํบล

79,200.00 90,720 90,720

เงนิคาตอบแทนสมาชกิสภาองคกรปกครองสวน
ทองถิน่

911,577.00 1,069,800 1,069,800

เงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายก/รองนายก 38,610.00 45,600 45,600

เงนิคาตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 38,610.00 45,600 45,600

รายจายจรงิ ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจาย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว
อาํเภอบานบงึ    จงัหวดัชลบุรี

เงนิเดือน (ฝ ายการเมือง)

เงนิเดอืนนายก/รองนายก 471,240.00 532,080 532,080

งานบรหิารท ั่วไป

งบบุคลากร

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตาง 
(%) ปี 2560



ปี 2557 ปี 2558

รายจายจรงิ ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตาง 
(%) ปี 2560

0.00 0.00 100 %

0.00 423,821.00 100 %

30,780.35 39,140.86 0 %

342,239.15 877,254.62

73,737.85 104,235.55 0 %

0.00 13,480.00 -40 %

64,292.00 57,705.00 -37.5 %

0.00 10,950.17 -40 %

38,500.00 26,461.00 -33.33 %

157,931.00 240,834.00 5.26 %

23,518.60 17,227.00 0 %

8,000.00 13,028.00 0 %

0.00 6,200.00 0 %

31,324.52 67,240.00 0 %

61,855.00 63,070.00 0 %

459,158.97 620,430.72

415129,37 414,425.62 0 %

24,795.80 20,633.89 0 %

37,298.00 21,344.00 0 %

8,560.00 18,186.07 -52.02 %

70,653.80 474,589.58

1,371,651.92 2,349,608.92

0.00 0.00 -100 %

19,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

10,800.00 17,600.00 -100 %

31,600.00 21,600.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 14,200.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 21,999.99 0 %

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

ครุภณัฑงานบานงานครวั
เครือ่งตดัหญาแบบขอออน 0.00 0 0

เครือ่งมลัตมิีเดยีโปรเจคเตอร 0.00 39,000 0

จอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ า 0.00 9,900 0

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร
กลองถายภาพน่ิงระบบดจิติอล 5,990.00 0 0

ชุดเครือ่งขยายเสยีง 0.00 100,000 0

ชุดลาํโพง 0.00 30,000 0

ครุภณัฑไฟฟ าและวทิยุ

เครือ่งขยายเสยีงเคลือ่นที่ 0.00 30,000 0

โตะวางคอมพวิเตอร 0.00 0 2,500

แทนยืนบรรยาย (Podium) 0.00 16,000 0

โตะพบัอเนกประสงค 0.00 22,000 0

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 11,400.00 3,500 0
โตะทาํงานเหล็กพรอมกระจก และ

้
6,500.00 0 0

ชุดโซฟารบัแขก 0.00 18,000 0

ชุดโตะประชุมขนาด 28 ทีน่ ั่ง 40,500.00 40,000 0

เครือ่งปรบัอากาศชนิดตดิผนงั 0.00 18,000 0

จดัซ้ือเครือ่งโทรสาร 10,165.00 0 0

เครือ่งขดัพื้น 20,000.00 0 0

เครือ่งถายเอกสารระบบดจิติอล 0.00 0 100,000

คาจดัซ้ือบอรดประกาศขอมูลขาวสาร
   

0.00 0 0

เกาอีป้ระชุม 0.00 70,000 0

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน

รวมงบดาํเนินงาน 1,929,419.47 3,301,500 4,144,530

งบลงทุน

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 7,265.84 104,200 50,000

รวมคาสาธารณูปโภค 410,056.02 644,200 590,000

คาบรกิารโทรศพัท 19,663.62 30,000 30,000

คาบรกิารไปรษณีย 21,446.00 30,000 30,000

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟ า 361,680.56 480,000 480,000

วสัดอุืน่ 82,603.80 100,000 100,000

รวมคาวสัดุ 378,287.31 1,120,000 1,020,000

วสัดโุฆษณาและเผยแพร 0.00 10,000 10,000

วสัดคุอมพวิเตอร 31,357.82 70,000 70,000

วสัดวุทิยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 100,000 100,000

วสัดกุารเกษตร 10,590.00 30,000 30,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง 8,775.00 150,000 100,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ 127,885.69 380,000 400,000

วสัดงุานบานงานครวั 43,876.00 80,000 50,000

วสัดกุอสราง 0.00 50,000 30,000

วสัดสุาํนกังาน 73,199.00 100,000 100,000

วสัดไุฟฟ าและวทิยุ 0.00 50,000 30,000

รวมคาใชสอย 1,134,209.14 1,060,500 1,902,000

คาวสัดุ

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 21,058.70 100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมและศกึษาดงูานของคณะ
ผูบรหิาร สมาชกิสภาทองถิน่ บุคลากรทองถิน่
และผูนําทองถิน่

0.00 0 500,000

โครงการโตไปไมโกง สรางเด็กไทยไมคอรปัช ั่น 0.00 50,000 50,000



ปี 2557 ปี 2558

รายจายจรงิ ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตาง 
(%) ปี 2560

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 124,000.00 -100 %

61,400.00 199,399.99

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

61,400.00 199,399.99

945,927.00 30,000.00 0 %

945,927.00 30,000.00

945,927.00 30,000.00

23,000.00 25,000.00 0 %

23,000.00 25,000.00

23,000.00 25,000.00

6,810,422.92 8,637,478.91

852,218.00 1,174,060.00 -8.62 %

28,210.00 20,420.00 -100 %

42,000.00 42,000.00 0 %

494,985.00 581,302.00 2.32 %

145,230.00 100,768.00 -22.31 %

1,562,643.00 1,918,550.00

1,562,643.00 1,918,550.00

245,000.00 145,230.00 -3.56 %

0.00 0.00 0 %

7,941.00 8,067.00 0 %

154.00 0.00 0 %

253,095.00 153,297.00

51,993.96 6,254.15
166.6

7
%

0.00 0.00 -20 %

8,125.00 16,181.00 0 %

3,510.00 5,175.00 0 %

0.00 31,200.00 -25 %

14,367.74 16,980.13 0 %

77,996.70 75,790.28

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 0.00 40,000 40,000

รวมคาใชสอย 35,870.68 310,000 320,000

คาใชจายในการประชาสมัพนัธ 5,400.00 10,000 10,000

คาใชจายในการอบรมและสมัมนา 0.00 80,000 60,000

คาใชจายในการจดัทาํแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรพัยสนิ

0.00 100,000 80,000

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 4,260.00 50,000 50,000

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 26,210.68 30,000 80,000

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

รวมคาตอบแทน 95,542.50 184,000 177,950

คาใชสอย

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 5,811.00 9,000 9,000

เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล 89,731.50 0 0

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่

0.00 170,000 163,950

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 5,000 5,000

งบดาํเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 897,810.00 2,088,000 1,963,980

รวมงบบุคลากร 897,810.00 2,088,000 1,963,980

คาตอบแทนพนกังานจาง 233,900.00 640,000 654,840

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 80,440.00 96,000 74,580

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 104,080.00 5,000 0

เงนิประจาํตาํแหนง 0.00 42,000 42,000

เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ)

เงนิเดอืนพนกังาน 479,390.00 1,305,000 1,192,560

งานบรหิารงานคลงั

งบบุคลากร

รวมงบเงนิอุดหนุน 20,000.00 25,000 25,000

รวมงานบรหิารท ั่วไป 5,564,023.47 10,339,060 11,845,530

เงนิอดุหนุนสวนราชการ 20,000.00 25,000 25,000

รวมเงนิอุดหนุน 20,000.00 25,000 25,000

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมรายจายอืน่ 0.00 30,000 30,000

รวมงบรายจายอืน่ 0.00 30,000 30,000

รายจายอืน่

รายจายอืน่ 0.00 30,000 30,000

รวมงบลงทุน 48,065.00 460,200 629,600

งบรายจายอืน่

โครงการปรบัปรุงหองประชุม อบต.หนองไผ
แกว

0.00 0 500,000

รวมคาทีด่นิและสิง่กอสราง 0.00 0 500,000

คาทีด่นิและสิง่กอสราง

คาตอเตมิหรือดดัแปลงอาคารบานพกั

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 0.00 20,000 0

รวมคาครุภณัฑ 48,065.00 460,200 129,600

อปุกรณกระจายสญัญาณไรสาย
    

0.00 11,600 0

เครือ่งพมิพชนิดเลเซอรขาวดาํ 0.00 0 7,900

เครือ่งสาํรองไฟฟ า 0.00 3,200 3,200

เครือ่งคอมพวิเตอรโนตบุค 0.00 17,000 0
เครือ่งพมิพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 

    ่
0.00 12,000 0

เครือ่งคอมพวิเตอร 0.00 0 16,000



ปี 2557 ปี 2558

รายจายจรงิ ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตาง 
(%) ปี 2560

57,211.10 80,175.00 -13.04 %

0.00 12,800.00 0 %

51,600.00 35,144.00 55.56 %

48,996.00 45,091.00 23.08 %

157,807.10 173,210.00

0.00 0.00 100 %

0.00 11,456.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 11,456.00

488,898.80 413,753.28

10,000.00 2,200.00 -100 %

99,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

2,000.00 2,200.00 0 %

7,200.00 0.00 0 %

6,600.00 6,400.00 -53.49 %

0.00 6,400.00 0 %

0.00 0.00 100 %

31,500.00 22,000.00 100 %

0.00 11,800.00 100 %

156,300.00 51,000.00

156,300.00 51,000.00

2,207,841.80 2,383,303.28

9,018,264.72 11,020,782.19

193,544.00 0.00 0 %

3,720.00 0.00 0 %

607,688.00 0.00 0 %

206,658.00 0.00 0 %

1,011,610.00 0.00

1,011,610.00 0.00

2,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -40 %

42,520.00 22,000.00 316.67 %

0.00 21,400.00 0 %

127,502.00 138,050.00 0 %

0.00 0.00 0 %

425,475.00 0 0

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 296,848.00 0 0

774,608.00 0 0

คาใชสอย

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ)

รวมเงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 774,608.00 0 0

รวมงบบุคลากร

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 0.00 0

โครงการฝึกอบรมใหความรูเบื้องตนในการ
ดบัเพลงิใหแกนกัเรียน

0.00 70,000 70,000

โครงการป องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานต

0.00 25,000 25,000

โครงการฝึกอบรม ทบทวน อาสาสมคัรป องกนั
ภยัฝ ายพลเรือน

0.00 150,000 150,000

โครงการป องกนัและบรรเทาความเดอืดรอน
ของประชาชนทีเ่กดิจากสาธารณภยั

0.00 50,000 30,000

โครงการป องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหม

32,610.00 6,000 25,000

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน

งบดาํเนินงาน

รวมแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 6,750,358.85 13,228,260 14,651,160

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

เงนิเดอืนพนกังาน 51,195.00 0 0

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 1,090.00 0 0

0

คาตอบแทนพนกังานจาง

รวมงบลงทุน 27,415.00 22,200 29,700

รวมงานบรหิารงานคลงั 1,186,335.38 2,889,200 2,805,630

เครือ่งสาํรองไฟฟ า 0.00 0 3,200

รวมคาครุภณัฑ 27,415.00 22,200 29,700

เครือ่งคอมพวิเตอร 0.00 0 16,000

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

โตะวางคอมพวิเตอร 0.00 0 2,500

ตูเก็บเอกสาร 12,250.00 0 0

โตะทาํงานเหล็กพรอมกระจกและเกาอี้ 5,000.00 0 0

ชัน้วางแฟ มแบบ 40 ชอง 0.00 17,200 8,000

คาจดัซ้ือตูเก็บเอกสารแบบ 10 ลิน้ชกั 0.00 0 0

เครือ่งถายเอกสารระบบดจิติอล 0.00 0 0

คาจดัซ้ือเครือ่งโทรสาร 10,165.00 0 0

ครุภณัฑสาํนกังาน

เกาอี้ 0.00 5,000 0

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

รวมคาสาธารณูปโภค 0.00 30,000 34,000

รวมงบดาํเนินงาน 261,110.38 779,000 811,950

คาบรกิารไปรษณีย 0.00 20,000 20,000

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 0.00 10,000 10,000

คาสาธารณูปโภค

คาบรกิารโทรศพัท 0.00 0 4,000

วสัดคุอมพวิเตอร 37,365.00 65,000 80,000

รวมคาวสัดุ 129,697.20 255,000 280,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง 0.00 30,000 30,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ 34,720.00 45,000 70,000

คาวสัดุ

วสัดสุาํนกังาน 57,612.20 115,000 100,000



ปี 2557 ปี 2558

รายจายจรงิ ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตาง 
(%) ปี 2560

0.00 0.00 50 %

172,522.00 181,450.00

0.00 9,445.00 0 %

0.00 0.00 0 %

138,000.00 44,191.00 0 %

0.00 0.00 0 %

41,156.20 49,880.00 212.5 %

0.00 4,815.00 0 %

42,800.00 57,260.00 0 %

221,956.20 165,591.00

394,478.20 347,041.00

0.00 0.00 147.2 %

22,000.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

146,000.00 0.00 -100 %

0.00 57,400.00 0 %

168,000.00 57,400.00

168,000.00 57,400.00

1,574,088.20 404,441.00

1,574,088.20 404,441.00

58,510.00 314,947.00 33.34 %

1,550.00 20,420.00 -50.5 %

0.00 0.00 100 %

320,193.00 485,160.00 -16.01 %

93,657.00 86,817.00 -25.4 %

473,910.00 907,344.00

473,910.00 907,344.00

180,000.00 103,950.00 55.29 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 233.33 %

180,000.00 103,950.00

6,000.00 6,600.00 -60 %

5,712.00 22,008.00 0 %

1,950.00 9,620.00 0 %

0.00 51,200.00 -40 %

0.00 0.00 100 %โครงการเขาคายเยาวชน 0.00 0 100,000

คาใชจายในการประชาสมัพนัธ 1,800.00 15,000 15,000

คาใชจายในการอบรมและสมัมนา 0.00 100,000 60,000

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 5,944.00 50,000 50,000

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 18,700.00 125,000 50,000
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

รวมคาตอบแทน 0.00 123,000 173,400

คาใชสอย

คาเชาบาน 0.00 13,000 0

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 0.00 3,000 10,000

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่

0.00 102,000 158,400

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 5,000 5,000

งบดาํเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 293,482.00 1,265,400 1,382,860

รวมงบบุคลากร 293,482.00 1,265,400 1,382,860

คาตอบแทนพนกังานจาง 189,005.00 601,500 505,200

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 80,705.00 70,000 52,220

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 4,404.00 10,100 5,000

เงนิประจาํตาํแหนง 0.00 0 42,000

เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ)

เงนิเดอืนพนกังาน 19,368.00 583,800 778,440

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

งบบุคลากร

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 917,335.70 708,000 735,000

แผนงานการศกึษา

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบ
ภายใน

5,885.00 708,000 735,000

รวมคาครุภณัฑ 0.00 106,000 50,000

รวมงบลงทุน 0.00 106,000 50,000

แผงก ัน้จราจร 0.00 20,000 0

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 0.00 0 0

หวัฉีดดบัเพลงิ 0.00 30,000 0

ครุภณัฑอืน่

ทอดดูน้ําดบัเพลงิ 0.00 22,000 0

ครุภณัฑเครือ่งดบัเพลงิ

ชุดดบัเพลงิ 0.00 34,000 50,000

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

รวมคาวสัดุ 5,885.00 201,000 235,000

รวมงบดาํเนินงาน 5,885.00 602,000 685,000

วสัดคุอมพวิเตอร 0.00 5,000 5,000

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ 5,885.00 60,000 60,000

วสัดวุทิยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 30,000 30,000

วสัดเุครือ่งแตงกาย 0.00 16,000 50,000

วสัดไุฟฟ าและวทิยุ 0.00 30,000 30,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง 98,242.70 50,000 50,000

คาวสัดุ

วสัดสุาํนกังาน 0.00 10,000 10,000

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 0.00 100,000 150,000

รวมคาใชสอย 0.00 401,000 450,000



ปี 2557 ปี 2558

รายจายจรงิ ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตาง 
(%) ปี 2560

376,018.00 336,890.00 0 %

0.00 0.00 35.14 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 22,140.00 0 %

0.00 0.00 10.38 %

0.00 18,597.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

389,680.00 467,055.00

30,828.00 52,366.00 -20 %

0.00 72,388.00 100 %

0.00 11,347.00 20 %

32,875.00 39,905.00 -28.57 %

0.00 0.00 -100 %

63,703.00 176,006.00

2,654.98 8,862.81 0 %

2,654.98 8,862.81

636,037.98 755,873.81

0.00 0.00 100 %

0.00 6,400.00 0 %

0.00 6,400.00 14.29 %

0.00 13,400.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 9,000.00 -100 %

0.00 45,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 11,800.00 3.23 %

18,850.00 0.00 0 %

18,850.00 92,000.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 791,500.00 -100 %

0.00 791,500.00

18,850.00 883,500.00

1,128,797.98 2,546,717.81

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ)

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 684,995.00 2,708,500 2,891,460

งานระดบักอนวยัเรียนและประถมศกึษา

รวมคาทีด่นิและสิง่กอสราง 0.00 200,000 350,000

รวมงบลงทุน 43,680.00 289,800 390,200

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง

โครงการปรบัปรุงอาคารศนูยพฒันาเด็กเล็ก
บานหนองปรือ

0.00 200,000 0

โครงการกอสรางร ัว้อาคารศนูยพฒันาเด็กเล็ก 
อบต.หนองไผแกว

0.00 0 200,000

โครงการปรบัปรุงอาคารศนูยพฒันาเด็กเล็ก 
อบต.หนองไผแกว

0.00 0 150,000

คาทีด่นิและสิง่กอสราง

อาคารตาง ๆ

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 18,850.00 0 0

รวมคาครุภณัฑ 43,680.00 89,800 40,200

เครือ่งสาํรองไฟฟ า 0.00 3,100 3,200

เครือ่งคอมพวิเตอรโนตบค 0.00 17,000 0
เครือ่งพมิพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 

    ่
0.00 12,000 0

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

เครือ่งคอมพวิเตอร 0.00 16,000 16,000

โทรทศัน แอล อ ีด(ีLED TV) 5,500.00 18,000 0

กลองถายภาพน่ิง  ระบบดจิติอล 11,930.00 0 0

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร

โตะวางคอมพวิเตอร 0.00 4,000 0

โตะทาํงานเหล็กพรอมกระจก และ
้

0.00 0 0

ชัน้วางแฟ มแบบ 40 ชอง 0.00 8,000 8,000

ตูเก็บเอกสาร 7,400.00 7,000 8,000

เกาอี้ 0.00 0 5,000

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน

รวมงบดาํเนินงาน 347,833.00 1,153,300 1,118,400

งบลงทุน

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 0.00 10,000 10,000

รวมคาสาธารณูปโภค 0.00 10,000 10,000

รวมคาวสัดุ 26,614.00 175,000 180,000

คาสาธารณูปโภค

วสัดคุอมพวิเตอร 7,490.00 70,000 50,000

วสัดอุืน่ 0.00 5,000 0

วสัดงุานบานงานครวั 0.00 0 40,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ 0.00 25,000 30,000

คาวสัดุ

วสัดสุาํนกังาน 19,124.00 75,000 60,000

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 5,400.00 30,000 30,000

รวมคาใชสอย 321,219.00 845,300 755,000

โครงการสงเสรมิภาษาองักฤษข ัน้พื้นฐาน
สาํหรบัประชาชน

0.00 30,000 0

โครงการพฒันาและสงเสรมิการบรหิารศนูย
พฒันาเด็กเล็ก

0.00 50,000 50,000

โครงการศกึษาเรียนรูโครงการตาม
พระราชดาํร ิพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ

0.00 45,300 50,000

โครงการประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ 0.00 37,000 50,000

โครงการประกวดวาดภาพ 0.00 23,000 0

โครงการจดังานวนัเด็กแหงชาติ 289,375.00 300,000 300,000



ปี 2557 ปี 2558

รายจายจรงิ ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตาง 
(%) ปี 2560

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 25,255.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 20,500.00 0 %

288,930.00 403,280.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

288,930.00 449,035.00

9,990.00 42,656.88 19.05 %

1,460,629.60 1,562,586.00 -6.62 %

0.00 0.00 100 %

1,470,619.60 1,605,242.88

1,759,549.60 2,054,277.88

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 6.38 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

3,658,000.00 3,770,000.00 14.16 %

3,658,000.00 3,770,000.00รวมเงนิอุดหนุน 2,543,000.00 3,446,000 3,933,600

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสวนราชการ 2,543,000.00 3,446,000 3,933,600

รวมงบลงทุน 0.00 4,700 98,000

งบเงนิอุดหนุน

เครือ่งกรองน้ํา 0.00 0 50,000

รวมคาครุภณัฑ 0.00 4,700 98,000

เตยีงพยาบาล 0.00 0 10,000

ครุภณัฑงานบานงานครวั

พดัลมเพดาน 0.00 4,700 5,000

ครุภณัฑวทิยาศาสตรหรือการแพทย

ชุดโตะอาหารเด็ก 0.00 0 12,000

พดัลมตดิผนงั 0.00 0 21,000

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน

รวมงบดาํเนินงาน 900,860.60 2,442,230 2,423,600

งบลงทุน

วสัดวุทิยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0 10,000

รวมคาวสัดุ 781,455.60 1,746,230 1,662,200

วสัดงุานบานงานครวั 0.00 84,000 100,000

คาอาหารเสรมิ (นม) 781,455.60 1,662,230 1,552,200

รวมคาใชสอย 119,405.00 696,000 761,400

คาวสัดุ

โครงการแหเกวียนกณัฑ 0.00 2,000 2,000

โครงการแหเทยีนพรรษา 0.00 2,000 2,000

โครงการสนบัสนุนคาใชจายการบรหิาร
สถานศกึษา

119,405.00 616,000 653,400

โครงการสงเสรมิพฒันาเด็กเล็กใหสมวยั 0.00 2,000 0
โครงการสงเสรมิภาษาองักฤษข ัน้พื้นฐาน
สาํหรบัเด็กและเยาวชน

0.00 30,000 30,000

โครงการวนัไหวครู 0.00 2,000 2,000
โครงการสงเสรมิการเรียนรูนอกระบบเด็ก
ปฐมวยั

0.00 40,000 40,000

โครงการวนัพอแหงชาติ 0.00 2,000 2,000
โครงการวนัแมแหงชาติ 0.00 2,000 2,000

โครงการปณิธานความด ีคดิด ีทาํด ีเพือ่สงัคม 0.00 2,000 2,000

โครงการพอ แม กาวไกลรูทนัโรค 0.00 2,000 2,000

โครงการดแูลรกัษาสุขภาพอนามยันกัเรียน 0.00 2,000 0

โครงการปฐมนิเทศผูปกครอง 0.00 2,000 2,000

โครงการงานวชิาการนิทรรศการผลงานหนูนอย 0.00 20,000 20,000

โครงการดวยรกัและหวงใยครอบครวัเดยีวกนั 0.00 2,000 2,000

โครงการการสงเสรมิความแข็งแรงของฟนั
นกัเรียนในศนูยพฒันาเด็กเล็ก

0.00 8,000 0

คาใชสอย
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

รวมงบบุคลากร 0.00 0 528,340

งบดาํเนินงาน

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 0.00 0 30,100

รวมเงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 0.00 0 528,340

เงนิเดอืนพนกังาน 0.00 0 248,880

คาตอบแทนพนกังานจาง 0.00 0 249,360



ปี 2557 ปี 2558

รายจายจรงิ ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตาง 
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3,658,000.00 3,770,000.00

5,417,549.60 5,824,277.88

6,546,347.58 8,370,995.69

325,137.00 413,754.00 -20.67 %

1,550.00 20,420.00 33.33 %

42,000.00 28,764.00 0 %

0.00 0.00 0 %

509,887.00 434,750.00 -32.69 %

204,083.00 64,870.00 -32.35 %

1,082,657.00 962,558.00

1,082,657.00 962,558.00

300,000.00 62,730.00 -25 %

36,960.00 0.00 -40 %

5,970.00 3,920.00 0 %

220.00 0.00 0 %

343,150.00 66,650.00

15,552.71 14,686.82 57.07 %

0.00 2,528.00 0 %

0.00 6,692.00 25 %

0.00 9,400.00 -16.67 %

70,630.00 32,140.00 0 %

86,182.71 65,446.82

18,735.00 17,047.00 0 %

0.00 0.00 0 %

147,750.00 87,250.00 0 %

0.00 550.00 0 %

6,240.00 9,800.00 0 %

219,938.00 219,437.00 14.29 %

0.00 10,806.00 0 %

23,937.00 18,855.00 -50 %

416,600.00 363,745.00

845,932.71 495,841.82

13,900.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

6,620.00 6,200.00 0 %

0.00 0.00 100 %

2,300,000.00 0.00 0 %

ครุภณัฑการเกษตร

รถบรรทกุ(ดเีซล) 0.00 0 787,000

รถบรรทกุขยะ 0.00 0 0

โตะทาํงานเหล็กพรอมกระจก และ
้

0.00 0 0

ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง

ช ัน้วางแฟ มแบบ 40 ชอง 0.00 8,000 0

ตูเก็บเอกสารแบบบานเลือ่นกระจก 7,400.00 0 12,000

ครุภณัฑสาํนกังาน

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

รวมคาวสัดุ 232,269.95 990,000 1,010,000

รวมงบดาํเนินงาน 295,137.94 1,688,620 1,763,220

วสัดเุครือ่งแตงกาย 0.00 20,000 20,000

วสัดคุอมพวิเตอร 25,038.00 60,000 30,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง 16,760.00 200,000 200,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ 175,953.95 350,000 400,000

วสัดงุานบานงานครวั 0.00 300,000 300,000

วสัดกุอสราง 0.00 5,000 5,000

วสัดสุาํนกังาน 14,518.00 50,000 50,000

วสัดไุฟฟ าและวทิยุ 0.00 5,000 5,000

รวมคาใชสอย 21,154.99 491,000 600,000

คาวสัดุ

คาใชจายในการอบรมและสมัมนา 0.00 60,000 50,000

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 2,840.00 150,000 150,000

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 1,648.00 50,000 50,000

คาใชจายในการประชาสมัพนัธ 1,890.00 40,000 50,000

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 14,776.99 191,000 300,000
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

รวมคาตอบแทน 41,713.00 207,620 153,220

คาใชสอย

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 0.00 20,000 20,000

เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล 38,513.00 0 0

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่

0.00 137,620 103,220

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 3,200.00 50,000 30,000

งบดาํเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 1,142,717.00 1,768,380 1,343,160

รวมงบบุคลากร 1,142,717.00 1,768,380 1,343,160

คาตอบแทนพนกังานจาง 489,704.00 594,720 400,320

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 272,623.00 56,940 38,520

เงนิประจาํตาํแหนง 6,000.00 42,000 42,000

เงนิวทิยฐานะ 21,000.00 0 0

เงนิเดอืนพนกังาน 353,390.00 1,056,720 838,320

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 0.00 18,000 24,000

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ)

แผนงานสาธารณสุข

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

รวมงานระดบักอนวยัเรียนและประถมศกึษา 3,443,860.60 5,888,230 6,983,540

รวมแผนงานการศกึษา 4,128,855.60 8,596,730 9,875,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 2,543,000.00 3,446,000 3,933,600



ปี 2557 ปี 2558
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0.00 44,444.00 0 %

24,500.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 139,528.00 0 %

2,345,020.00 190,172.00

2,345,020.00 190,172.00

35,000.00 35,000.00 0 %

35,000.00 35,000.00

35,000.00 35,000.00

4,308,609.71 1,683,571.82

0.00 0.00 -100 %

0.00 29,920.00 0 %

50,000.00 95,000.00 0 %

18,510.00 0.00 -33.33 %

0.00 0.00 -40 %

0.00 38,000.00 0 %

52,221.00 83,378.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

2,410.00 25,450.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 330,180.00 0 %

0.00 29,992.00 -100 %

123,141.00 631,920.00

149,497.00 24,900.00 0 %

149,497.00 24,900.00

272,638.00 656,820.00

75,000.00 37,500.00 0 %

75,000.00 37,500.00

75,000.00 37,500.00

347,638.00 694,320.00

4,656,247.71 2,377,891.82รวมแผนงานสาธารณสุข 1,750,771.94 4,931,700 5,014,880

แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบเงนิอุดหนุน 50,000.00 37,500 37,500

รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 197,599.00 1,217,500 957,500

เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน 50,000.00 37,500 37,500

รวมเงนิอุดหนุน 50,000.00 37,500 37,500

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมคาวสัดุ 60,855.00 100,000 100,000

รวมงบดาํเนินงาน 147,599.00 1,180,000 920,000

คาวสัดุ

วสัดวุทิยาศาสตรหรือการแพทย 60,855.00 100,000 100,000

โครงการอบรมใหความรูเกีย่วกบัยาเสพตดิ 0.00 30,000 0

รวมคาใชสอย 86,744.00 1,080,000 820,000

โครงการเสรมิสรางศกัยภาพ อสม.ตาํบลหนอง
ไผแกว

0.00 350,000 350,000

โครงการรณรงคป องกนัและควบคมุโรค
ไขเลือดออก

0.00 100,000 100,000

โครงการพฒันาแพทยแผนไทยและแพทย
ทางเลือก

0.00 70,000 0

โครงการรณรงคป องกนัและแกไขปญัหายา
เสพตดิ

720.00 50,000 50,000

โครงการป องกนัและควบคมุโรคตดิตอใน
หมูบาน

86,024.00 0 0

โครงการเฝ าระวงัการบรโิภคอาหารสะอาด
ปลอดภยัปราศจากสารปนเป้ือน

0.00 50,000 50,000

โครงการป องกนัโรคตดิตอทางเพศสมัพนัธ
และการต ัง้ครรภกอนวยัอนัควร

0.00 40,000 40,000

โครงการชุมชนสะอาด รวมใจ Big Cleaning 0.00 30,000 20,000

โครงการตรวจวเิคราะหคณุภาพน้ําเสีย 0.00 50,000 30,000

โครงการควบคมุและป องกนัโรคไขหวดันก 0.00 50,000 50,000

โครงการควบคมุและป องกนัโรคพษิสุนขับา 0.00 130,000 130,000

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

โครงการการจดัการปญัหามลพษิทางน้ําใน
ตาํบลหนองไผแกว

0.00 30,000 0

งบดาํเนินงาน

คาใชสอย

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 1,553,172.94 3,714,200 4,057,380

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่

รวมเงนิอุดหนุน 0.00 65,000 65,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 0.00 65,000 65,000

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสวนราชการ 0.00 65,000 65,000

รวมงบลงทุน 115,318.00 192,200 886,000

งบเงนิอุดหนุน

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 107,918.00 70,000 70,000

รวมคาครุภณัฑ 115,318.00 192,200 886,000

เครือ่งพมิพ Multifunction ชนิดเลเซอรสี 0.00 0 17,000

เครือ่งสาํรองไฟฟ า 0.00 6,200 0

เครือ่งคอมพวิเตอร 0.00 16,000 0

เครือ่งคอมพวิเตอรโนตบค 0.00 17,000 0

เครือ่งพนหมอกควนั 0.00 75,000 0

ครุภณัฑคอมพวิเตอร
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602,090.00 405,539.00 -63.2 %

16,569.00 20,420.00 33.33 %

42,000.00 37,371.00 0 %

426,305.00 518,430.00 3.33 %

99,190.00 86,590.00 -7.72 %

1,186,154.00 1,068,350.00

1,186,154.00 1,068,350.00

252,970.00 74,509.00 -29.75 %

0.00 0.00 -33.33 %

0.00 18,000.00 0 %

3,404.00 5,970.00 -58.33 %

0.00 0.00 0 %

256,374.00 98,479.00

14,213.24 3,031.70 0 %

2,100.00 3,408.00 0 %

2,600.00 450.00 0 %

0.00 6,500.00 0 %

0.00 0.00 100 %

49,734.00 27,529.00 0 %

68,647.24 40,918.70

19,871.00 22,808.00 0 %

162,347.35 201,159.77 0 %

117,656.46 58,573.94 37.93 %

22,340.00 23,364.00 0 %

150,540.00 94,102.00 0 %

0.00 0.00 0 %

16,620.00 38,479.00 0 %

489,374.81 438,486.71

814,396.05 577,884.41

0.00 2,200.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 3,200.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -50.4 %

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร
กลองวงจรปิด(CCTV) ตลาดหนองไผแกว  
หมู 5 0.00 793,700 393,750

ครุภณัฑกอสราง

คาจดัซ้ือเครือ่งวดัระยะดวยเลเซอร 19,902.00 0 0

ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทกุ (ดเีซล) 0.00 0 688,000

ตูเก็บเอกสารแบบเปิด 0.00 7,000 0

จดัซ้ือโตะทาํงาน พรอมเกาอี้ 7,400.00 0 0

ชัน้วางแฟ มแบบ 40 ชอง 0.00 7,000 0

เกาอีส้าํนกังาน 0.00 0 0

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน

รวมงบดาํเนินงาน 409,244.14 1,179,860 1,227,310

งบลงทุน

วสัดคุอมพวิเตอร 24,690.50 40,000 40,000

รวมคาวสัดุ 321,805.86 677,000 710,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ 113,681.50 230,000 230,000

วสัดกุารเกษตร 0.00 30,000 30,000

วสัดกุอสราง 13,802.00 87,000 120,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง 26,829.00 60,000 60,000

วสัดสุาํนกังาน 20,231.00 30,000 30,000

วสัดไุฟฟ าและวทิยุ 122,571.86 200,000 200,000

รวมคาใชสอย 63,140.28 200,000 300,000

คาวสัดุ

โครงการสาํรวจแนวเขตและปรบัปรุงผงัเมือง
ตาํบลหนองไผแกว

0.00 0 100,000

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 44,252.00 70,000 70,000

คาใชจายในการประชาสมัพนัธ 2,600.00 20,000 20,000

คาใชจายในการอบรมและสมัมนา 0.00 30,000 30,000

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 1,140.00 30,000 30,000

คาใชสอย

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 15,148.28 50,000 50,000

เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล 11,094.00 0 0

รวมคาตอบแทน 24,298.00 302,860 217,310

คาเชาบาน 0.00 42,000 42,000

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 3,404.00 24,000 10,000

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่

9,800.00 206,860 145,310

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ

0.00 30,000 20,000

งบดาํเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 834,301.00 2,027,100 1,275,900

รวมงบบุคลากร 834,301.00 2,027,100 1,275,900

คาตอบแทนพนกังานจาง 297,257.00 659,880 681,840

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 102,268.00 84,720 78,180

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 37,620.00 18,000 24,000

เงนิประจาํตาํแหนง 0.00 42,000 42,000

เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ)

เงนิเดอืนพนกังาน 397,156.00 1,222,500 449,880

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

งบบุคลากร



ปี 2557 ปี 2558

รายจายจรงิ ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตาง 
(%) ปี 2560

0.00 0.00 0 %

0.00 24,900.00 0 %

8,500.00 0.00 -100 %

0.00 55,360.00 0 %

8,500.00 85,660.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 134,500.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 134,500.00

8,500.00 220,160.00

2,009,050.05 1,866,394.41

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 327,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

502,000.00 0.00 0 %

502,000.00 730,500.00 0 %

216,000.00 213,500.00 0 %

0.00 371,000.00 0 %

386,000.00 0.00 0 %

0.00 192,000.00 0 %

437,000.00 110,000.00 0 %

0.00 383,000.00 0 %

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย
บานหนองใน  ซอย 3 หมู 4

0.00 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย
บานหนองใน  ซอย 4 หมู 4

0.00 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย
บานลุงดม-สุสานจงจนิ-ออกมาสายเนินสี ่หมูที่
 2

0.00 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย
บานสนิชยั หลาํดาํ หมู 1

0.00 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย
บานนางสายหยุด หมูที ่5

0.00 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย
บานป าหลมิ หมู 2

0.00 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย
ไชยวฒัน ภทัรภาคพงศ หมูที ่1

0.00 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย
นายรดิ  แซซ้ือ หมูที ่1

0.00 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายบานหนองโกศล ซอย 5 หมูที ่3

780,500.00 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายหนองไผแกว - อูปลาก ัง้  หมู 3

0.00 0 560,900

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายบานนายชวน  ไชโย  หมู 1

0.00 193,900 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายบานลุงดม-สุสานจงจนิ  หมู 2

0.00 193,900 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายตลาดหนองปรือ-โรงงานเวริคเคลม  หมู 1

0.00 68,300 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายบานนางเรือง  ศรีบุญ  หมู 1

0.00 412,400 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ซอยหลงับานลุงบุญเลศิ  หมู 2

0.00 0 120,600

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย
เกษตร 1 – หลงจูอยูซง  หมู 3

219,000.00 159,000 0

โครงการปรบัปรุงหองน้ํา-หองสวม 0.00 371,500 0

คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค

คาทีด่นิและสิง่กอสราง

คาตอเตมิหรือดดัแปลงอาคารบานพกั

งานไฟฟ าถนน

งบลงทุน

รวมงบลงทุน 292,202.00 959,500 1,411,550

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 1,535,747.14 4,166,460 3,914,760

โครงการปรบัปรุงถนนทีช่าํรุดและทรพัยสนิ
สิง่กอสรางทีช่าํรุด

191,400.00 0 0

รวมคาทีด่นิและสิง่กอสราง 191,400.00 145,600 329,800

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมูที ่3

0.00 52,600 0

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง

โครงการขดุเจาะบอบาดาลบานอูปลาก ัง้  หมู 3 0.00 0 150,000

โครงการจางเหมาเครือ่งจกัรขดุลอกสระเก็บ
น้ําสาธารณะประโยชน หมูที ่4

0.00 93,000 0

คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถงัเก็บน้ําประปา หมู 3 0.00 0 179,800

รวมคาครุภณัฑ 100,802.00 813,900 1,081,750

คาทีด่นิและสิง่กอสราง

เครือ่งสาํรองไฟฟ า 0.00 6,200 0

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 0.00 0 0

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

เครือ่งคอมพวิเตอรโนตบุค 0.00 0 0

จดัซ้ือรูปพระบรมฉายาลกัษณ 33,000.00 0 0



ปี 2557 ปี 2558

รายจายจรงิ ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตาง 
(%) ปี 2560

758,000.00 0.00 0 %

0.00 686,000.00 0 %

121,000.00 0.00 0 %

128,000.00 233,000.00 0 %

426,400.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 325,900.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

133,500.00 0.00 -100 %

28,400.00 0.00 0 %

0.00 66,700.00 -100 %

0.00 68,000.00 0 %

151,300.00 0.00 0 %

59,000.00 0.00 100 %

0.00 74,800.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 36,000.00 0 %

378,800.00 65,800.00 0 %

590,000.00 9,500.00 0 %

0.00 25,600.00 0 %

416,000.00 902,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %
โครงการซอมแซมถนนลูกรงัสายออมแกว-
สองสลงึ หมูที ่3

138,500.00 80,100 0

โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอสฟสัทตกิ 
เป็นถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  สายบานป ายุบ-
บานหนองใน   หมู 4

0.00 13,200 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรงั ซอยบานเจนวล 
 หมู 2

0.00 0 171,300

โครงการจางเหมาขดุลอกรางระบายน้ําสาย
บานหนองโกศล-บานป ายุบ หมูที ่3

31,500.00 0 0

โครงการจางเหมาเครือ่งจกัรปรบัพื้นทีไ่หลทาง
 หมูที ่2

0.00 0 0

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง

โครงการขดุลอกสระเก็บน้ําประปาหมูบานหนิ
ดาด หมูที ่2

0.00 0 0

โครงการวางทอประปาเขาหมูบานหนิดาด หมู
 2

0.00 47,000 0

โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพกัถนน
สายบานหนองปรือ-บานคลองใหญ หมูที ่1

0.00 0 0

โครงการตเีสนการจราจร(การดเร็ว) 0.00 0 0

โครงการปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทตกิคอนก
รีตสายบานหนองปรือ-คลองใหญเชือ่มสายทาง
 331

0.00 1,065,700 0

โครงการตดิต ัง้ป ายประชาสมัพนัธบอกทาง 0.00 0 0

โครงการตดิต ัง้สญัญาณไฟกระพรบิ  หมู 5 0.00 0 224,000

โครงการจดัทาํลูกระนาดบนทองถนน 0.00 5,350 0

โครงการตดิต ัง้ป ายเตอืนการจราจร 0.00 0 0

โครงการขดุเจาะบอน้ําบาดาล บานสองสลงึ 
หมูที ่3

0.00 150,000 0

โครงการขุดบอน้ําต้ีนบานออมแกว หมูที ่3 98,500.00 0 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  ปากทางซอย 2 (บานสารวตัรสรร) 
 หมู 3

0.00 438,000 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบานหนองโกศล  หมู 2

0.00 613,700 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ถนน
สายบานหนองปรือ - หนองกะไดอูม  หมู 1

0.00 0 138,000

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. หลงั
ตลาดหนองปรือ หมู 1

0.00 0 313,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายบานยายยิม้  หมู 3

0.00 152,200 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หลงัตลาดหนองปรือ หมู 1

0.00 122,500 0

โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานออมแกว
 หมูที ่3

0.00 329,100 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ถนนสายหมืน่จติ - ถนนสาย 344  หมู 5

0.00 0 246,600

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย
หนองไผแกว แยก 1 หมูที ่5

0.00 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย
หนองไผแกวนอก แยก 2 หมูที ่5

0.00 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย
ผูใหญชนิ - ทางรถไฟเกา หมูที ่2

0.00 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย
ฟารมไก-รพช. (ผูใหญนอย) หมู 2

0.00 0 0



ปี 2557 ปี 2558

รายจายจรงิ ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตาง 
(%) ปี 2560

0.00 0.00 100 %

0.00 310,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

98,600.00 0.00 -100 %

5,332,000.00 5,130,300.00

5,332,000.00 5,130,300.00

0.00 378,296.44 100 %

0.00 378,296.44

0.00 378,296.44

5,332,000.00 5,508,596.44

443,800.00 1,217,050.00 4.17 %

0.00 89,600.00 0 %

443,800.00 1,306,650.00

1,560.00 1,470.00 0 %

0.00 0.00 0 %

1,560.00 1,470.00

445,360.00 1,308,120.00

445,360.00 1,308,120.00

7,786,410.05 8,683,110.85

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

900.00 3,850.00
233.3

3
%

96,662.00 0.00 32.98 %

0.00 0.00 100 %

94,716.00 49,878.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

4,850.00 49,105.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

197,128.00 102,833.00

197,128.00 102,833.00

รวมคาใชสอย 97,332.00 304,000 580,000

รวมงบดาํเนินงาน 97,332.00 304,000 580,000

โครงการสงเสรมิอนุรกัษฟ้ืนฟูสิง่แวดลอมและ
ทรพัยากรธรรมชาติ

0.00 100,000 0

โครงการอบรมเผยแพรความรูทางดาน
กฎหมาย

0.00 20,000 0

โครงการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติผู
พกิารและผูดอยโอกาสทางสงัคม

0.00 20,000 20,000

โครงการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติ
ผูสูงอายุ

0.00 20,000 20,000

โครงการสงเสรมิและพฒันากลุมอาชีพ 0.00 50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมและศกึษาดงูานเพือ่พฒันา
คณุภาพชีวติผูสูงอายุ

0.00 188,000 250,000

โครงการฝึกอบรมและศกึษาดงูานเพือ่พฒันา
ศกัยภาพกลุมสตรี

0.00 0 100,000

โครงการ อบต.เคลือ่นทีพ่บประชาชน 87,402.00 0 100,000
โครงการประชาคมชาวบานเพือ่รบัฟงัความ
คดิเห็นของประชาชน

9,930.00 6,000 20,000

โครงการ รกัน้ํา รกัป า รกัษาแผนดนิ 0.00 0 20,000

คาใชสอย
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

งานสงเสรมิและสนบัสนุนความเขมแข็งชุมชน

งบดาํเนินงาน

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,896,707.14 11,492,610 9,721,960

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รวมงบดาํเนินงาน 360,960.00 2,414,000 2,510,000

รวมงานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 360,960.00 2,414,000 2,510,000

วสัดอุืน่ 40,000.00 0 0

รวมคาวสัดุ 40,960.00 10,000 10,000

คาวสัดุ

วสัดเุครือ่งแตงกาย 960.00 10,000 10,000

โครงการคดัแยกขยะ 0.00 100,000 100,000

รวมคาใชสอย 320,000.00 2,404,000 2,500,000

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 320,000.00 2,304,000 2,400,000
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

งบดาํเนินงาน

คาใชสอย

รวมงานไฟฟ าถนน 0.00 4,912,150 3,297,200

งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล

รวมเงนิอุดหนุน 0.00 0 264,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 0.00 0 264,000

เงนิอุดหนุน
เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน 0.00 0 264,000

รวมงบลงทุน 0.00 4,912,150 3,033,200

งบเงนิอุดหนุน

โครงการปรบัปรุงหลงัคาอาคารอเนกประสงค 
คสล. 2 ชัน้

0.00 496,300 0

รวมคาทีด่นิและสิง่กอสราง 0.00 4,912,150 3,033,200

โครงการปรบัปรุงถนนและทอระบายน้ําบาน
เจกซง จรดถนนสาย 344 บานบงึ – แกลง  หมู
 5

0.00 0 0

โครงการปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟสัทตกิคอนก
รีต สายบานหนองในเชือ่มถนนทางหลวงสาย 
344  หมู 4

0.00 0 823,500

โครงการปรบัปรุงถนนลูกรงั ซอยบานทดินอย 
 หมู 2

0.00 0 435,300



ปี 2557 ปี 2558

รายจายจรงิ ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตาง 
(%) ปี 2560

110,000.00 110,000.00 100 %

110,000.00 110,000.00

110,000.00 110,000.00

307,128.00 212,833.00

307,128.00 212,833.00

170,580.00 150,560.12 0 %

170,580.00 150,560.12

49,975.00 49,920.00 100 %

49,975.00 49,920.00

220,555.00 200,480.12

297,400.00 185,100.00 0 %

0.00 138,100.00 100 %

297,400.00 323,200.00

297,400.00 323,200.00

517,955.00 523,680.12

178,285.00 0.00 0 %

0.00 149,680.00 0 %

0.00 5,618.00 400 %

0.00 0.00 0 %

0.00 16,802.00 0 %

178,285.00 172,100.00

178,285.00 172,100.00

100,000.00 100,000.00 0 %

200,000.00 200,000.00 0 %

300,000.00 300,000.00

300,000.00 300,000.00

478,285.00 472,100.00

996,240.00 995,780.12

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 599,193.00 842,000 1,182,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 300,000.00 330,000 330,000

รวมงานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่ 599,193.00 592,000 632,000

เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน 200,000.00 200,000 200,000

รวมเงนิอุดหนุน 300,000.00 330,000 330,000

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสวนราชการ 100,000.00 130,000 130,000

รวมงบดาํเนินงาน 299,193.00 262,000 302,000

งบเงนิอุดหนุน

โครงการสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม
 สาํหรบัประชาชนและเยาวชน

0.00 100,000 100,000

รวมคาใชสอย 299,193.00 262,000 302,000

โครงการจดังานประเพณีสงกรานตและวนั
ผูสูงอายุ

0.00 10,000 50,000

โครงการภูมปิญัญาทองถิน่ 0.00 2,000 2,000

คาใชจายในการจดังานประเพณีประจาํปี 299,193.00 0 0

โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 0.00 150,000 150,000

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

งบดาํเนินงาน

คาใชสอย

รวมงานกีฬาและนนัทนาการ 0.00 250,000 550,000

งานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่

รวมคาครุภณัฑ 0.00 0 300,000

รวมงบลงทุน 0.00 0 300,000

เครือ่งออกกาํลงักายกลางแจง หมูที ่5 0.00 0 0

เครือ่งออกกาํลงักายกลางแจง หมูที ่1 0.00 0 300,000

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑกฬีา

รวมงบดาํเนินงาน 0.00 250,000 250,000

งบลงทุน

รวมคาวสัดุ 0.00 50,000 50,000

คาวสัดุ

วสัดกุฬีา 0.00 50,000 50,000

คาใชจายในการแขงขนักีฬาประชาชน 0.00 200,000 200,000

รวมคาใชสอย 0.00 200,000 200,000

คาใชสอย
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขา
ลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

งานกีฬาและนนัทนาการ

งบดาํเนินงาน

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 242,332.00 354,000 680,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

รวมงบเงนิอุดหนุน 145,000.00 50,000 100,000

รวมงานสงเสรมิและสนบัสนุนความเขมแข็งชุมชน 242,332.00 354,000 680,000

เงนิอดุหนุนสวนราชการ 145,000.00 50,000 100,000

รวมเงนิอุดหนุน 145,000.00 50,000 100,000

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน



ปี 2557 ปี 2558

รายจายจรงิ ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2559 ยอดตาง 
(%) ปี 2560

200,624.00 248,878.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

42,000.00 42,000.00 -12.5 %

226,800.00 0.00 29.89 %

360,592.50 240,592.00 0 %

298,000.00 315,000.00 1.56 %

1,128,016.50 774,074.50

1,128,016.50 774,074.50

1,128,016.50 774,074.50

1,128,016.50 774,074.50

32,012,742.76 32,839,909.17รวมทุกแผนงาน 18,403,982.23 41,500,000 51,400,000

300,000 300,000
เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวน
ทองถิน่ (กบท.)

245,000.00 320,000 325,000

เบี้ยยงัชีพผูป วยเอดส 38,500.00 48,000 42,000

สาํรองจาย 27,970.00 378,700 492,200

รวมงบกลาง 850,428.00 1,346,700 9,540,000

รวมแผนงานงบกลาง 850,428.00 1,346,700 9,540,000

รวมงบกลาง 850,428.00 1,346,700 9,540,000

รวมงบกลาง 850,428.00 1,346,700 9,540,000

รายจายตามขอผกูพนั 250,000.00

เบี้ยยงัชีพผูสงูอายุ 0.00 0 6,871,200

เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 0.00 0 1,209,600

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 288,958.00 300,000 300,000
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รวม
รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

รวม
จาํนวน

จาํนวน
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท ั่วไป

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัผูดาํรงตาํแหนง  ดงัน้ี 
- คาตอบแทนรายเดอืนของนายก อบต. เดอืนละ 21,120 บาท  เป็นเงนิ 
253,440 บาท  
- คาตอบแทนรองนายก อบต.จาํนวน 2 ตาํแหนง ๆละ 11,610 บาท เป็น
เงนิเดอืนละ 23,220 บาท รวมเป็นเงนิ  278,640 บาท 

เงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายก/รองนายก 45,600 บาท

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

ประมาณการรายจายรวมท ัง้สิน้ 51,400,000 บาท จายจากรายไดจดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป 11,845,530 บาท
งบบุคลากร 7,016,400 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

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

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว

อาํเภอ บานบงึ   จงัหวดัชลบรุี

เงนิเดือนพนกังาน 2,481,960 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงตาํแหนงของพนกังานสวนตาํบลรวมท ัง้ปี  
จาํนวน 9 อตัรา

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   
รวมเป็นเงนิ  725,760  บาท
- เลขานุการสภา อบต. เดอืนละ 7,560.- บาท  เป็นเงนิ 90,720.- บาท

เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 5,232,600 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัผูดาํรงตาํแหนง เลขานุการนายก อบต. 
เดอืนละ 7,560.- บาท 

เงนิคาตอบแทนสมาชกิสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่ 1,069,800 บาท

คาตอบแทนพนกังานจาง 2,204,400 บาท
เพือ่จายเป็นคาตอบแทนและเงนิปรบัปรุงคาตอบแทนของพนกังานจาง  จาํนวน  
18 อตัรา  ในสงักดัสาํนกัปลดั อบต.

เงนิประจาํตาํแหนง 186,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงของพนกังานสวนตาํบลทีมี่สทิธไิดรบั 

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 108,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตางๆ ใหแกพนกังาน อบต. จาํนวน  9 อตัรา เชน 
คาตอบแทนพเิศษของพนกังานสวนตาํบลผูไดรบัตาํแหนงและมีสทิธไิดรบั
คาตอบแทนเป็นรายเดอืนเทากบัอตัราเงนิประจาํตาํแหนงทีไ่ดรบัอยู, เงนิเพิม่
การครองชีพช ั่วคราว, เงนิปรบัเพิม่ตามคณุวุฒิ

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 252,240 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว และเงนิเพิม่อืน่ๆ ของพนกังานจาง  
จาํนวน  18 อตัรา  ในสงักดัสาํนกัปลดั อบต. 
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คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 540,530 บาท
สาํหรบัถวัจายเป็นคาตอบแทนในลกัษณะตาง ๆ ตามอตัราทีก่ฎหมาย/ระเบียบ 
กาํหนด ประกอบดวย
- เงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ   จาํนวน  390,530.-  บาท  สาํหรบั
จายเป็นเงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ(เงนิรางวลัประจาํปี) สาํหรบั
พนกังานสวนทองถิน่  โดยถือปฏบิตัติามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกาํหนดประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมี
ลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจาํปีแกพนกังานสวนทองถิน่ใหเป็นรายจายอืน่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2557
- เงนิตอบแทนเจาหนาทีใ่นการเลือกต ัง้  จาํนวน  140,000.- บาท   
- เงนิคาตอบแทนอืน่ ๆ จาํนวน  10,000.- บาท  สาํหรบัจายเป็นเงนิคาตอบแทน
ผูปฏบิตัริาชการ  เชน  คาตอบแทนคณะกรรมการประเมนิผลงาน   คาตอบแทน
คณะกรรมการการสอบคดัเลือกหรือคดัเลือกพนกังานและลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ฯ 

งบดาํเนินงาน 4,144,530 บาท
คาตอบแทน 632,530 บาท

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 30,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิคาบาํรุงการศกึษาและคาเลาเรียนของบุตร ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบุตรของ
พนกังานสวนทองถิน่ พ.ศ. 2541 รวมท ัง้ทีมี่การแกไขเพิม่เตมิ

คาเชาบาน 42,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาเชาบานใหกบัพนกังานผูมีสทิธ ิตามระเบียบของทางราชการใน
สวนสาํนกัปลดั  อบต.หนองไผแกว 

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแกพนกังานสวน
ตาํบลและพนกังานจางทีป่ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ทีม่ท 0808.4/ว 1562 ลงวนัที ่15 พฤษภาคม 2550 

เพือ่จายเป็นรายจายดงัน้ี
- คารบัรองในการตอนรบับุคคลหรือคณะบุคคล (ไมเกนิปีละรอยละ1 ของรายได
จรงิปีงบประมาณทีล่วงมาโดยไมรวมรายไดจากเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ เงนิกู เงนิ
จายขาดเงนิสะสมและเงนิทีมี่ผูอุทศิให)
- คาเล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทองถิน่หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการหรือการประชุมตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย                     
 ที ่มท 0808.4/2381 ลงวนัที ่28 กรกฎาคม 2548

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บเลมหรือเขาปกหนงัสือ  คาระวางบรรทุก  คา
เชาทรพัยสนิ  คาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบ้ียประกนั  
คาใชจายในการดาํเนินคด ี คาจางเหมาบรกิาร  คาตดิต ัง้ไฟฟ า  คาตดิต ัง้
ประปา  คาตดิต ัง้โทรศพัท  คาตดิต ัง้อนิเตอรเน็ต  คาตดิต ัง้เครือ่งสงสญัญาณตาง 
ๆ คาใชจายในการทาํประกนัภยัรถยนตราชการ ฯลฯ 

รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ 50,000 บาท

คาใชสอย 1,902,000 บาท
รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 300,000 บาท

คาใชจายในการประชาสมัพนัธกจิการของ อบต. 100,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาใชจายประชาสมัพนัธตางๆ  เชน  จดัทาํเอกสารเผยแพรความรู 
เชน วารสาร  แผนพบั โปสเตอร โรลอพั ฯลฯ และประชาสมัพนัธผานสือ่ตาง ๆ 
เพือ่ใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกีย่วกบัการมีสวนรวมของประชาชนและ
ใหความรูเกีย่วกบัการบรกิารกจิการของ อบต. (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
พ.ศ. 2560-2562 หนา 57 ขอ 7)

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 200,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ สาํหรบัเป็น คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ 
คาเชาทีพ่กัและคาใชจายอืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการของพนกังานสวนตาํบล 
ลูกจางคณะผูบรหิารสมาชกิสภาและกลุมองคกรตาง ๆ ในประเทศและ
ตางประเทศ (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 54 ขอ 5)

คาใชจายในการจดัทาํเว็บไซดของ อบต. 5,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาเชาพ้ืนที ่(Hosting) คาตอโดเมน (Domain) และคาใชจายที่
เกีย่วของกบัการจดัทาํเว็บไซตของ อบต.หนองไผแกว (ปรากฏในแผนพฒันา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 57 ขอ 8)
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คาใชจายอืน่ ๆ 7,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาใชจายอืน่ ๆ เชน  คาของขวญั  ของรางวลั  หรือเงนิรางวลั   คา
พวงมาลยั  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  พวงมาลา  คาชดใชความเสียหายหรือคา
สนิไหมทดแทน  เงนิชวยเหลือพนกังาน หรือลูกจางทีต่องหาคดอีาญา คาเบ้ีย
เล้ียงพยานหรือผูตองหา ฯลฯ

คาใชจายในการอบรมและสมัมนา 200,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียน หรือคาใชจายในทาํนองเดยีวกนัที่
เรียกชือ่อยางอืน่สาํหรบัการฝึกอบรม ประชุม สมัมนา ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒันา
 สามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 54 ขอ 5)

คาใชจายในการเลือกต ัง้ 350,000 บาท
สาํหรบัเป็นคาใชจายในการเลือกต ัง้ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ตามที่
คณะกรรมการการเลือกต ัง้กาํหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตาํแหนงที่
วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกต ัง้ส ั่งใหมีการเลือกต ัง้ใหม และกรณีอืน่ๆ) 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 57 ขอ 9)

โครงการโตไปไมโกง สรางเด็กไทยไมคอรปัช ั่น 50,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการฝึกอบรมใหความรู  เพือ่ใหเด็กและเยาวชน มีความรู
ความเขาใจเกีย่วกบัวนิยัในการปฏบิตัริาชการ และป องกนัปญัหาการทุจรติใน
หนวยงานของรฐั (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2560-2562 หนา 57 ขอ 
10)

โครงการเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ 20,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการจดักจิกรรมเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา
สริกิติิ ์กระบรมราชนีินาถ  เชน ประดบัธงตราสญัลกัษณ ทาํบุญตกับาตร พธิีจุด
เทียนชยัถวายพระพร  และบาํเพ็ญสาธารณประโยชนเพือ่ถวายเป็นพระราชกุศล 
(ปรากฎตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 49 ขอ 2)

โครงการเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ 20,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการจดักจิกรรมเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวัฯ  เชน ประดบัธงตราสญัลกัษณ ทาํบุญตกับาตร พธิีจุดเทียนชยัถวาย
พระพร  และบาํเพ็ญสาธารณประโยชนเพือ่ถวายเป็นพระราชกุศล (ปรากฎใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 49 ขอ 1)

คาวสัดุ 1,020,000 บาท
วสัดุสาํนกังาน 100,000 บาท

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 100,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสนิเพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกติ

โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานของคณะผูบรหิาร สมาชกิสภาทองถิน่ บุคลากร
ทองถิน่และผูนําทองถิน่

500,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการฝึกอบรม  สมัมนาและศกึษาดงูาน  เพือ่พฒันาและเพิม่
ประสทิธภิาพของ คณะผูบรหิาร สมาชกิสภา อบต. พนกังาน  ลูกจาง  ผูนํา
ทองถิน่และบุคคลทีเ่กีย่วของ  ในการพฒันาพ้ืนทีต่าํบลหนองไผแกว  (ปรากฎใน
แผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2560-2562 หนา 53 ขอ 4)

เพือ่จายเป็นคาสิง่ของเครือ่งใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซกัฟอก ฯลฯ
วสัดุกอสราง 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาสายไฟฟ า  ปล ัก๊ไฟฟ า  สวติซไฟฟ า  หลอดไฟฟ า  ลาํโพง  
ไมโครโฟน ขาต ัง้ไมโครโฟน  ฯลฯ

วสัดุงานบานงานครวั 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาซ้ือสิง่ของตางๆ เชน กระดาษ แฟ ม ปากกา ดนิสอ  สิง่พมิพทีไ่ด
จากการซ้ือหรือจาง แบบพมิพ ฯลฯ หรือสิง่ของทีมี่ลกัษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกตมีิอายุการใชงานไมยาวนาน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้  คาใชจายตาง ๆ ทีเ่กดิขึน้กบัคาสิง่ของ เชน คา
ขนสง คาประกนัภยั คาตดิต ัง้ ฯ  รวมถงึคาวสัดเุครือ่งบรโิภค เชน คาจดัซ้ือน้ํา
สะอาด เพือ่บรกิารประชาชนผูมาตดิตอราชการและอืน่ ๆ

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาน้ํามนัเช้ือเพลงิสาํหรบัรถยนต  รถตดัหญา  รวมถงึน้ํามนัเครือ่ง  
น้ํามนัเกียร  น้ํามนัเฟืองทาย  จารบี ไสกรอง ฯลฯ 

เพือ่จายเป็นคาอุปกรณและอะไหลของรถยนต รถจกัรยานยนต เชน หวัเทียน  คา
เปลีย่นยางนอกยางใน แบตเตอรี ่ฯลฯ 

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ 400,000 บาท

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

เพือ่จายเป็นคาวสัดใุนการโฆษณาและเผยแพร เชน สีและพูกนั ฟิลม รูปสีหรือ
ขาวดาํทีไ่ดจากการจาง อดัขยาย วสัดทุีเ่กีย่วของกบัการเผยแพรประชาสมัพนัธ

วสัดุคอมพวิเตอร 70,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดกุารเกษตร เชน จอบ เสียม มีด เลือ่ย ฯลฯ 
วสัดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดวุทิยาศาสตร เชน คลอรีน สาํหรบัใชในตาํบลหนองไผแกว
วสัดุการเกษตร 30,000 บาท

คาไฟฟ า 480,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาไฟฟ า สาํหรบัทีท่าํการองคการบรหิารสวนตาํบลและศนูยพฒันา
เด็กเล็กและหนวยงานสงักดั อบต.หนองไผแกว 

เพือ่จายเป็นคาวสัด ุอุปกรณตาง ๆ  ทีไ่มเขาลกัษณะและประเภท ตามระเบียบ
วธิีการงบประมาณ เชน หนงัสือพมิพประจาํหมูบาน ทีท่าํการ อบต. วารสาร 
หนงัสือ ฯลฯ

คาสาธารณูปโภค 590,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร เชน แผนดสิก โปรแกรม  หมกึพมิพ  สาย
เคเบลิ  เมาส เครือ่งกระจายสญัญาณ ฯลฯ

วสัดุอืน่ 100,000 บาท

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 50,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาบรกิารโทรคมนาคม  คาเชาคูสายอนิเตอรเน็ตตาํบล  

คาบรกิารไปรษณีย 30,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณตั ิคาซ้ือดวงตรา ไปรษณียากร  คา
เชาตูไปรษณีย 

คาบรกิารโทรศพัท 30,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาโทรศพัทสาํหรบั ทีท่าํการองคการบรหิารสวนตาํบล  

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งถายเอกสารระบบดจิติอล(ขาว-ดาํ) จาํนวน 1 เครือ่ง  
โดยมีคณุลกัษณะดงัน้ี
1) ขนาดทีก่าํหนดเป็นขนาดความเร็ว 20 แผนตอนาที
2) เป็นระบบมลัตฟิงักช ั่น
3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมกึผง ยอ – ขยายได
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560– 2562  หนา 54 ขอ 10)

โตะวางคอมพวิเตอร 2,500 บาท

ครุภณัฑสาํนกังาน
เครือ่งถายเอกสารระบบดจิติอล 100,000 บาท

งบลงทุน 629,600 บาท
คาครุภณัฑ 129,600 บาท

เครือ่งคอมพวิเตอร 16,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร สาํหรบังานสาํนกังาน  จาํนวน 1 ชุด 
โดยมีคณุลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลกั (2 core) มีความเร็ว
สญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐาน
ไมนอยกวา 3.3 GHz หรือดกีวา จาํนวน 1 หนวย
- มีหนวยความจาํหลกั(RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจดัเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดกีวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 100 
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 และ
มีขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว จาํนวน 1 หนวย
(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หนา 54 ขอ 11)

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือโตะวางคอมพวิเตอร จาํนวน 1 ชุด (แบบจดัหาท ั่วไป) 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หนา 54 ขอ 6)

ครุภณัฑคอมพวิเตอร
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เครือ่งพมิพชนิดเลเซอรขาวดาํ 7,900 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งพมิพชนิดเลเซอรขาวดาํ   จาํนวน 1 เครือ่ง โดยมี
คณุลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี
- มีความละเอียดในการพมิพไมนอยกวา 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพมิพรางไมนอยกวา 30 หนาตอนาที (ppm)
- สามารถพมิพเอกสารกลบัหนาอตัโนมตัไิด
- มีหนวยความจาํ (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB
- มีชองเชือ่มตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดกีวา จาํนวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษได
รวมกนัไมนอยกวา 250 แผน
(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หนา 54 ขอ 11)

โครงการปรบัปรุงหองประชุม อบต.หนองไผแกว 500,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาปรบัปรุงหองประชุม อบต.หนองไผแกว  โดยทาํการตดิต ัง้ผามาน
พรอมกรุผนงัซบัเสียงดานขาง  รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.หนองไผแกว 
กาํหนด (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หนา 43 ขอ 6)

คาทีด่นิและสิง่กอสราง 500,000 บาท
คาตอเตมิหรือดดัแปลงอาคารบานพกั

เครือ่งสาํรองไฟฟ า 3,200 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ า  จาํนวน  1 เครือ่ง  โดยมีคณุลกัษณะ
พ้ืนฐาน ดงัน้ี  
- มีกาํลงัไฟฟ าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสาํรองไฟฟ าไดไมนอยกวา 15 นาที
ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 54 ขอ 11)

งบเงนิอุดหนุน 25,000 บาท
เงนิอุดหนุน 25,000 บาท

รายจายอืน่ 30,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจางองคกรหรือสถาบนัทีเ่ป็นกลาง เพือ่สาํรวจความพงึพอใจของ
ผูรบับรกิารหรือประเมนิผลงานตาง ๆ ของ อบต.หนองไผแกว (ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หนา 56 ขอ 3)

งบรายจายอืน่ 30,000 บาท
รายจายอืน่ 30,000 บาท

เงนิอุดหนุนสวนราชการ 25,000 บาท
อุดหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอบานบงึ  ตามโครงการดงัน้ี
(1) โครงการจดังานรฐัพธิี อาํเภอบานบงึ จงัหวดัชลบุรี เป็นเงนิ 12,000 บาท      
เพือ่จายเป็นคาดาํเนินการในการจดังานรฐัพธิีตาง ๆ ใหทีท่าํการปกครองอาํเภอ
บานบงึ  กลุมงานบรหิารงานปกครอง งานสาํนกังานอาํเภอ  (ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 49 ขอ 5)
(2) โครงการจดัต ัง้ศนูยประสานงานและศนูยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ อาํเภอบานบงึ  ประจาํปีงบประมาณ 2560 เป็นเงนิ 
13,000 บาท เพือ่ประชาสมัพนัธการจดัซ้ือจดัจางของ อบต. ใหทีท่าํการปกครอง
อาํเภอบานบงึ  กลุมงานบรหิารงานปกครอง งานสาํนกังานอาํเภอ  (ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 57 ขอ 6)
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เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 1,963,980 บาท
เงนิเดือนพนกังาน 1,192,560 บาท

งานบรหิารงานคลงั 2,805,630 บาท
งบบุคลากร 1,963,980 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางของพนกังานจาง  จาํนวน 5 อตัรา
เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 74,580 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงสาํหรบัพนกังานสวนตาํบลทีมี่สทิธไิดรบั
คาตอบแทนพนกังานจาง 654,840 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนและจายเป็นคาปรบัปรุงตาํแหนงและเงนิเดอืน ใหแก
พนกังานสวนตาํบล  จาํนวน 4 อตัรา

เงนิประจาํตาํแหนง 42,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ(เงนิรางวลัประจาํปี) 
สาํหรบัพนกังานสวนทองถิน่  โดยถือปฏบิตัติามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกาํหนดประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมี
ลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจาํปีแกพนกังานสวนทองถิน่ใหเป็นรายจายอืน่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

คาตอบแทน 177,950 บาท
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 163,950 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแก พนกังานจาง จาํนวน 5 อตัรา
งบดาํเนินงาน 811,950 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 80,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บเลมหรือเขาปกหนงัสือ  คาระวางบรรทุก  คา
เชาทรพัยสนิ  คาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบ้ียประกนั  
คาใชจายในการดาํเนินคด ี คาจางเหมาบรกิาร  คาตดิต ัง้ไฟฟ า  คาตดิต ัง้
ประปา  คาตดิต ัง้โทรศพัท  คาตดิต ัง้อนิเตอรเน็ต  คาตดิต ัง้เครือ่งสงสญัญาณตาง 
ๆ คาใชจายในการทาํประกนัภยัรถยนตราชการ ฯลฯ

เพือ่จายเป็นเงนิคาบาํรุงการศกึษาและคาเลาเรียนของบุตร ตามระเบียบกระทรวง
 มหาดไทยวาดวยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบุตรของพนกังานสวน
ทองถิน่ พ.ศ. 2541 รวมท ัง้ทีมี่การแกไขเพิม่เตมิ

คาใชสอย 320,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแกพนกังานสวน
ตาํบลและพนกังานจางทีป่ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ทีม่ท 0808.4/ว 1562 ลงวนัที ่15 พฤษภาคม 2550

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 9,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ สาํหรบัเป็น คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ 
คาเชาทีพ่กัและคาใชจายอืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการของพนกังานสวนตาํบล 
ลูกจาง ในประเทศและตางประเทศ (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 
2560-2562 หนา 54 ขอ 5)

คาใชจายในการประชาสมัพนัธ 10,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการดาํเนินการจดัทาํแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัยสนิของ
องคการบรหิารสวนตาํบล เชน คาจางพนกังาน คาวสัด ุคาใชสอย คาตอบแทน 
(คาอาหารทาํการนอกเวลา) ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.  
2560-2562 หนา 54 ขอ 8)

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 50,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
คาใชจายในการจดัทาํแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัยสนิ 80,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสนิเพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกติ

เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียน หรือคาใชจายในทาํนองเดยีวกนัที่
เรียกชือ่อยางอืน่สาํหรบัการฝึกอบรม ประชุม สมัมนาฯ (ปรากฏในแผนพฒันา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 54 ขอ 5)

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการประชาสมัพนัธตาง ๆ เชน จดัทาํเอกสารเผยแพร
ความรูเกีย่วกบัการชาํระภาษี (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562  
หนา 57 ขอ 7)

คาใชจายในการอบรมและสมัมนา 60,000 บาท
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คาวสัดุ 280,000 บาท

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ 70,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาน้ํามนัเช้ือเพลงิสาํหรบัรถยนต  รถจกัรยานยนต รวมถงึ
น้ํามนัเครือ่งน้ํามนัเกียร  น้ํามนัเฟืองทาย จารบี  ไสกรองฯลฯ

วสัดุยานพาหนะและขนสง 30,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาอุปกรณและอะไหลของรถยนต รถจกัรยานยนต เชน หวัเทียน  คา
เปลีย่นยางนอกยางใน แบตเตอรี ่ฯลฯ

วสัดุสาํนกังาน 100,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาซ้ือสิง่ของตางๆ เชน กระดาษ แฟ ม ปากกา ดนิสอ  สิง่พมิพทีไ่ด
จากการซ้ือหรือจาง แบบพมิพ ฯลฯ หรือสิง่ของทีมี่ลกัษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกตมีิอายุการใชงานไมยาวนาน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กดิขึน้กบัคาสิง่ของ เชน 
คาขนสง คาประกนัภยั คาตดิต ัง้ ฯลฯ

เพือ่จายเป็นคาบรกิารโทรศพัทสาํหรบักองคลงั อบต.หนองไผแกว
คาบรกิารไปรษณีย 20,000 บาท

คาสาธารณูปโภค 34,000 บาท
คาบรกิารโทรศพัท 4,000 บาท

วสัดุคอมพวิเตอร 80,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัด ุคอมพวิเตอร เชน แผนดสิก หมกึพมิพ โปรแกรม
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัคอมพวิเตอร

คาครุภณัฑ 29,700 บาท
ครุภณัฑสาํนกังาน

เพือ่จายเป็นคาบรกิารโทรคมนาคม  คาเชาคูสายอนิเตอรเน็ตตาํบล
งบลงทุน 29,700 บาท

เพือ่จายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณตั ิคาซ้ือดวงตรา ไปรษณียากร  คา
เชาตูไปรษณีย

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 10,000 บาท

ครุภณัฑคอมพวิเตอร
เครือ่งคอมพวิเตอร 16,000 บาท

โตะวางคอมพวิเตอร 2,500 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือโตะวางคอมพวิเตอร  จาํนวน 1 ชุด (แบบจดัหาท ั่วไป) 
(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หนา 54 ขอ 6)

ชัน้วางแฟ มแบบ 40 ชอง 8,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือช ัน้วางแฟ มแบบ 40 ชอง  จาํนวน  2 ตู  โดยมีคณุลกัษณะ
พ้ืนฐาน ดงัน้ี  ขนาดความกวาง 92.2 เซนตเิมตร  ความลกึ 31.1 เซนตเิมตร  
และความสูง 176.2 เซนตเิมตร  (จดัหาตามราคาทองตลาด)(ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 54 ขอ 6)

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ า  จาํนวน  1 เครือ่ง  โดยมีคณุลกัษณะ
พ้ืนฐาน ดงัน้ี  
- มีกาํลงัไฟฟ าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสาํรองไฟฟ าไดไมนอยกวา 15 นาที
ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 54 ขอ 11)

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร สาํหรบังานสาํนกังาน  จาํนวน 1 ชุด 
โดยมีคณุลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลกั (2 core) มีความเร็ว
สญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐาน
ไมนอยกวา 3.3 GHz หรือดกีวา จาํนวน 1 หนวย
- มีหนวยความจาํหลกั(RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจดัเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดกีวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 100 
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 และ
มีขนาดไมนอยกวา 18.5 น้ิว จาํนวน 1 หนวย
(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หนา 54 ขอ 11)

เครือ่งสาํรองไฟฟ า 3,200 บาท
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งบดาํเนินงาน 685,000 บาท
คาใชสอย 450,000 บาท

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน 735,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการดาํเนินการป องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนนในชวง
เทศกาลปีใหม (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หนา 26 ขอ 9)

โครงการป องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 25,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการป องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตาง ๆ  เชน การ
ป องกนัและแกไขปญัหาอุทกภยั  น้ําป าไหลหลาก  ภยัแลง  ภยัหนาว  อคัคภียั 
เป็นตน (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หนา 27 ขอ 11)

โครงการป องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม 25,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
โครงการป องกนัและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนทีเ่กดิจากสาธารณภยั 30,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการฝึกอบรมใหความรู แนะนําเทคนิควธิีการดบัเพลงิ
เบ้ืองตน แกเด็กนกัเรียน (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562    หนา
 27 ขอ 12)

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 150,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัฝึกอบรม ทบทวน และสนบัสนุนเจาหนาทีแ่ละอาสา 
สมคัรป องกนัภยัฝ ายพลเรือน (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 
หนา 27 ขอ 14)

โครงการฝึกอบรมใหความรูเบื้องตนในการดบัเพลงิใหแกนกัเรียน 70,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการดาํเนินการป องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนนในชวง
เทศกาลวนัสงกรานต  (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หนา 27 
ขอ 10)

โครงการฝึกอบรม ทบทวน อาสาสมคัรป องกนัภยัฝ ายพลเรือน 150,000 บาท

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

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

เพือ่จายเป็นคาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสนิใหสามารถใชงานไดตามปกติ
คาวสัดุ 235,000 บาท

วสัดุเครือ่งแตงกาย 50,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งแตงกายของพนกังานดบัเพลงิ  เชน  หมวกดบัเพลงิ
ชนิดหงอนเดยีวพรอมกระบงัหนา  ฮูดผาคลุมศรีษะ รองเทาดบัเพลงิ  ถุงมือ
ดบัเพลงิ ฯลฯ 

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

วสัดุยานพาหนะและขนสง 50,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาอุปกรณและอะไหลของรถยนต, รถจกัรยานยนต เชน หวัเทียน,  
คาเปลีย่นยางนอกยางใน, แบตเตอรี ่ฯลฯ 

งบลงทุน 50,000 บาท
คาครุภณัฑ 50,000 บาท

วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ 60,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดเุครือ่งดบัเพลงิ  เชน  สายสงน้ําดบัเพลงิ  หวัฉีดน้ํา
ดบัเพลงิ  ขอตอสามทาง  ขวานดบัเพลงิ แฉลงคอหาน ครีมตดัเหล็กดบัเพลงิ ฯลฯ 

วสัดุคอมพวิเตอร 5,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร เชน แผนดสิก โปรแกรม  หมกึพมิพ  

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือชุดดบัเพลงิมาตรฐาน  สาํหรบัใชในการดบัเพลงิและกูภยัใน
พ้ืนที ่สามารถป องกนัความรอนและเปลวไฟได และสามารถป องกนัการร ั่วซมึ
ของนาํและนาํมนัได  (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หนา 
26 ขอ 8)

ครุภณัฑเครือ่งดบัเพลงิ
ชุดดบัเพลงิ 50,000 บาท
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งบบุคลากร 1,382,860 บาท
เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 1,382,860 บาท

แผนงานการศกึษา
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 2,891,460 บาท

เงนิประจาํตาํแหนง 42,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงของพนกังานสวนตาํบลทีมี่สทิธไิดรบั

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 5,000 บาท
เงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแกพนกังาน อบต. จาํนวน 1 อตัรา ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนกังาน อบต. เรือ่ง กาํหนดหลกัเกณฑการใหพนกังาน 
อบต. ลูกจางของ อบต. ไดรบัเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว

เงนิเดือนพนกังาน 778,440 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนพรอมท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน ใหแกพนกังานสวนตาํบล 
กองการศกึษาฯ  จาํนวน 3 อตัรา

งบดาํเนินงาน 1,118,400 บาท
คาตอบแทน 173,400 บาท

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 52,220 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว จาํนวน 4 อตัรา ตามประกาศคณะ 
กรรมการกลางพนกังาน อบต. เรือ่ง กาํหนดหลกัเกณฑการใหพนกังาน อบต.
ลูกจางประจาํ และพนกังานจางของ อบต. ไดรบัเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว

คาตอบแทนพนกังานจาง 505,200 บาท
เพือ่จายเป็นคาตอบแทน ใหกบัพนกังานจางท ั่วไปและพนกังานจางตามภารกจิ 
กองการศกึษาฯ จาํนวน 4 อตัรา

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 10,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรใหแกพนกังานสวนตาํบลทีมี่สทิธิไ์ดรบั
ตามระเบียบ

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาตอบแทน การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแกพนกังานสวน
ตาํบลและพนกังานจางทีมี่คาํส ั่งใหปฏบิตังิานนอกเวลาราชการและมีสทิธิไ์ดรบั
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 158,400 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ(เงนิรางวลัประจาํปี) 
สาํหรบัพนกังานสวนทองถิน่  โดยถือปฏบิตัติามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกาํหนดประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมี
ลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจาํปีแกพนกังานสวนทองถิน่ใหเป็นรายจายอืน่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2557

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 50,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ สาํหรบัเป็นคาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คา
เชาทีพ่กัและคาใชจายอืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนา 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 54 ขอ 5)

เพือ่จายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บเลมหรือเขาปกหนงัสือ  คาระวางบรรทุก  คา
เชาทรพัยสนิ  คาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบ้ียประกนั  
คาใชจายในการดาํเนินคด ี คาจางเหมาบรกิาร  คาตดิต ัง้ไฟฟ า  คาตดิต ัง้
ประปา  คาตดิต ัง้โทรศพัท  คาตดิต ัง้อนิเตอรเน็ต  คาตดิต ัง้เครือ่งสงสญัญาณตาง 
ๆ ฯลฯ

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชสอย 755,000 บาท
รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 50,000 บาท

โครงการเขาคายเยาวชน 100,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาวทิยากร คาพาหนะ คาวสัดอุุปกรณทีเ่กีย่วของ เพือ่สงเสรมิการ
รูจกัสามคัคใีนเด็กและเยาวชน การอยูรวมกนั (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
พ.ศ. 2560 -2562 หนา 47 ขอ 13)

คาใชจายในการอบรมและสมัมนา 60,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียน หรือคาใชจายในทาํนองเดยีวกนัที่
เรียกชือ่อยางอืน่สาํหรบัการฝึกอบรม ประชุม สมัมนาฯ (ปรากฏในแผนพฒันา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 54 ขอ 5)

คาใชจายในการประชาสมัพนัธ 15,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการทาํป ายประชาสมัพนัธตาง ๆ (ปรากฏในแผนพฒันาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 57 ขอ 7)
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โครงการพฒันาและสงเสรมิการบรหิารศูนยพฒันาเด็กเล็ก 50,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการพฒันาและสงเสรมิการบรหิาร ศพด.ในสงักดั 
อบต.หนองไผแกว  ในการจดัอบรมสมันาหรือประชุมเชงิปฏบิตักิาร
คณะกรรมการ ศพด .ผูดแูลเด็กเล็กและผูดแูลเด็กอนุบาลและปฐมวยัในสงักดั 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 หนา 45 ขอ 1)

โครงการประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ 50,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการ คาป าย คาวสัดอุุปกรณทีเ่กีย่วของ เพือ่
สงเสรมิใหเยาวชนมีสวนรวมในการอนุรกัษ สรางสรรคและเผยแพรบทเพลงพระ
ราชนิพนธ ความฝนัอนัสูงสุด (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.  2560 -2562 
หนา 47 ขอ 14)

โครงการจดังานวนัเด็กแหงชาติ 300,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาของขวญั คาใชจายทีเ่กีย่วของในการจดังานวนัเด็กแหงชาตขิอง
องคการบรหิารสวนตาํบลหนองไผแกว (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี         พ.ศ. 
2560 -2562 หนา 45 ขอ 2)

คาวสัดุ 180,000 บาท
วสัดุสาํนกังาน 60,000 บาท

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 30,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสนิเพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกติ

โครงการศกึษาเรียนรูโครงการตามพระราชดาํร ิพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ 50,000 บาท
เพือ่จายเป็นคากจิกรรม เชน คาพาหนะ คาบตัรเขาชม ฯลฯ เพือ่สรางเยาวชนคน
รุนใหมทีจ่ะสืบสานและนอมนําพระราชดาํรไิปใชในการดาํเนินชีวติอยางถูกตอง 
และสามารถบูรณาการไปสูการพฒันาชุมชนและสงัคมตอไป (ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 หนา 49 ขอ 4)

เพือ่จายเป็นคาน้ํามนัเช้ือเพลงิสาํหรบัรถยนต รวมถงึน้ํามนัเครือ่ง  น้ํามนัเกียร 
น้ํามนัเฟืองทาย  จารบี  ใสกรอง ฯลฯ

วสัดุคอมพวิเตอร 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาสิง่ของเครือ่งใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซกัฟอก ฯลฯ
วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาซ้ือสิง่ของตางๆ เชน กระดาษ แฟ ม ปากกา ดนิสอ  สิง่พมิพทีไ่ด
จากการซ้ือหรือจาง แบบพมิพ ฯลฯ หรือสิง่ของทีมี่ลกัษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกตมีิอายุการใชงานไมยาวนาน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กดิขึน้กบัคาสิง่ของ เชน 
คาขนสง คาประกนัภยั คาตดิต ัง้ ฯลฯ

วสัดุงานบานงานครวั 40,000 บาท

งบลงทุน 390,200 บาท
คาครุภณัฑ 40,200 บาท

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 10,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาบรกิารโทรคมนาคม  คาเชาคูสายอนิเตอรเน็ตตาํบล

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร เชน แผนดสิก โปรแกรม  หมกึพมิพ ฯลฯ
คาสาธารณูปโภค 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือช ัน้วางแฟ มแบบ 40 ชอง  จาํนวน  2 ตู  โดยมีคณุลกัษณะ
พ้ืนฐาน ดงัน้ี  ขนาดความกวาง  92.2  เซนตเิมตร   ความลกึ   31.1  
เซนตเิมตร  และความสูง  176.2 เซนตเิมตร  (จดัหาตามราคาทองตลาด)
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 หนา 54 ขอ 6)

ตูเก็บเอกสาร 8,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเกาอี้  จาํนวน 2 ตวั  ขนาดความกวาง 57 เซนตเิมตร ความ
ลกึ 63 เซนตเิมตร (แบบจดัหาท ั่วไป) (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 
2560 -2562 หนา 54 ขอ 6)

ชัน้วางแฟ มแบบ 40 ชอง 8,000 บาท

ครุภณัฑสาํนกังาน
เกาอี้ 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือตูเก็บเอกสาร  จาํนวน  2 ตู  โดยมีคณุลกัษณะพ้ืนฐาน 
ดงัน้ี  ขนาดความกวาง  91.4 เซนตเิมตร   ความลกึ   45.7 เซนตเิมตร  และ
ความสูง  182.9 เซนตเิมตร (แบบจดัหาท ั่วไป)(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
พ.ศ. 2560 -2562 หนา 54 ขอ 6)
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เครือ่งสาํรองไฟฟ า 3,200 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ า  จาํนวน  1 เครือ่ง  โดยมีคณุลกัษณะ
พ้ืนฐาน ดงัน้ี  
- มีกาํลงัไฟฟ าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสาํรองไฟฟ าไดไมนอยกวา 15 นาที
ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 หนา 54 ขอ 11)

เครือ่งคอมพวิเตอร 16,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร สาํหรบังานสาํนกังาน  จาํนวน 1 ชุด 
โดยมีคณุลกัษณะพ้ืนฐาน 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 ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 100 
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 และ
มีขนาดไมนอยกวา18.5 น้ิว จาํนวน 1 หนวย
(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หนา 54 ขอ 11)

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

โครงการปรบัปรุงอาคารศูนยพฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองไผแกว 150,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาปรบัปรุงอาคาร  โดยการก ัน้หองเรียนในศนูยพฒันาเด็กเล็ก อบต.
หนองไผแกว รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.หนองไผแกว กาํหนด (ปรากฎ
ในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หนา 43 ขอ 3)

โครงการกอสรางร ัว้อาคารศูนยพฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองไผแกว 200,000 บาท
เพือ่จายเป็นคากอสรางร ัว้อาคารศนูยพฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองไผแกว  โดยทาํ
การกอสรางร ั่วรอบอาคาร  รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.หนองไผแกว 
กาํหนด (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หนา 43 ขอ 2)

คาทีด่นิและสิง่กอสราง 350,000 บาท
อาคารตาง ๆ

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

คาตอบแทนพนกังานจาง 249,360 บาท

เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 528,340 บาท
เงนิเดือนพนกังาน 248,880 บาท

งานระดบักอนวยัเรียนและประถมศกึษา 6,983,540 บาท
งบบุคลากร 528,340 บาท

คาใชสอย 761,400 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่คาครองชีพช ั่วคราวพนกังานจางตามภารกจิ ตาํแหนง ผูชวย
ครูผูดแูลเด็ก จาํนวน 1 อตัรา และพนกังานจางท ั่วไป ตาํแหนง ผูดแูลเด็ก 
จาํนวน 1 อตัรา ตามจาํนวนทีก่รมสงเสรมิการปกครองทองถิน่จดัสรรใหสาํหรบั
สนบัสนุนศนูยพฒันาเด็กเล็ก

งบดาํเนินงาน 2,423,600 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพนกังานจางตามภารกจิ ตาํแหนง ผูชวยครูผูดแูลเด็ก 
จาํนวน 1 อตัรา และพนกังานจางท ั่วไป ตาํแหนง ผูดแูลเด็ก จาํนวน 1 อตัรา 
ตามจาํนวนทีก่รมสงเสรมิการปกครองทองถิน่จดัสรรใหสาํหรบัสนบัสนุนศนูย
พฒันาเด็กเล็ก

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 30,100 บาท

โครงการงานวชิาการนิทรรศการผลงานหนูนอย 20,000 บาท
เพือ่จายเป็นคากจิกรรม เชน คาจดัซุมแสดงผลงาน คาป าย ฯลฯ เพือ่ใหเด็กเกดิ
แรงจูงใจและความภาคภูมใิจในผลงาน เด็กกลาแสดงออกทางความคดิและสราง
ความสมัพนัธอนัดรีะหวางหนวยงาน ครู ผูปกครอง นกัเรียนและชุมชน (ปรากฏ
ในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 47 ขอ 15)
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โครงการปฐมนิเทศผูปกครอง 2,000 บาท
เพือ่จายเป็นคากจิกรรม เชน น้ําดืม่ อาหารวาง ฯลฯ เพือ่เสรมิสรางความเขาใจ
อนัดรีะหวางศนูยพฒันาเด็กเล็กและผูปกครอง คณะครู ไดพบปะพูดคยุ เสนอแนะ
 แนวทางในการจดัการเรียนการสอน  รวมกนัแกปญัหา และช้ีแจงนโยบายใน
การจดัการศกึษาของทองถิน่ (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.  2560-2562 
หนา 47 ขอ 16)

โครงการดวยรกัและหวงใยครอบครวัเดียวกนั 2,000 บาท
เพือ่จายเป็นคากจิกรรม เพือ่ไดรู สภาพทางครอบครวัของเด็ก ไดรูสภาพความ
เป็นอยูของเด็ก เมือ่อยูกบัครอบครวั เพือ่สรางความสมัพนัธอนัดรีะหวางครูและ
ผูปกครอง และเป็นคาวสัดทุีเ่กีย่วของกบัการจดัโครงการ(ปรากฏในแผนพฒันา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 48 ขอ 19)

โครงการวนัพอแหงชาติ 2,000 บาท
เพือ่จายเป็นคากจิกรรมและอุปกรณ ฯลฯ ใหเด็กราํลกึถงึพระคณุของพอ และรูจกั
ตอบแทนบุญคณุ เป็นคนดขีองสงัคม (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.  
2560-2562 หนา 49 ขอ 1)

โครงการพอ แม กาวไกลรูทนัโรค 2,000 บาท
เพือ่จายเป็นคากจิกรรมและอุปกรณ ฯลฯ เพือ่ใหความรูสาํหรบัผูปกครองในการ
ป องกนัโรคตดิตอทีเ่กดิขึน้ในเด็ก(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2560-2562 หนา 18 ขอ 6)

โครงการปณิธานความดี คดิดี ทาํดี เพือ่สงัคม 2,000 บาท
เพือ่จายเป็นคากจิกรรม เพือ่ใหเด็กรบัฟงัและปลูกฝงัความดใีนการปฏบิตัตินเป็น
คนดขีองสงัคม (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 48 ขอ 20)

โครงการสงเสรมิการเรียนรูนอกระบบเด็กปฐมวยั 40,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการดาํเนินการโครงการ  เชน คาจางเหมาบรกิารตาง ๆ 
คาจางเหมารถรบัสงผูเขารวมโครงการในการไปเรียนรูนอกสถานที ่ คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาอุปกรณอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของและจาํเป็นในการดาํเนิน
โครงการ (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หนา 47 ขอ 11)

โครงการวนัไหวครู 2,000 บาท
เพือ่จายเป็นคากจิกรรม เชน ป าย และวสัดอุืน่ทีเ่กีย่วของ เพือ่ดาํรงไวซึง่ประเพณี
อนัดงีาม เพือ่ปลูกฝงัใหนกัเรียนมีความเคารพตอผูมีพระคณุ และแสดงความ
เคารพตอครูทีไ่ดอบรมส ั่งสอนมา (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 
2560-2562 หนา 48 ขอ 18)

โครงการวนัแมแหงชาติ 2,000 บาท
เพือ่จายเป็นคากจิกรรมและอุปกรณ ฯลฯ ใหเด็กราํลกึถงึพระคณุของแม และรูจกั
ตอบแทนบุญคณุ เป็นคนดขีองสงัคม (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 
2560-2562 หนา 49 ขอ 2)

โครงการแหเกวียนกณัฑ 2,000 บาท
เพือ่จายเป็นคากจิกรรมในการเกวียนกณัฑ และกจิกรรมอืน่ เพือ่ใหนกัเรียน 
เรียนรูประเพณีประจาํทองถิน่ เรียนรูประพณีการแหเกวียนกณัฑและขนบธรรม 
เนียมประเพณีประจาํทองถิน่ (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 
หนา 50 ขอ 11)

โครงการสนบัสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศกึษา 653,400 บาท
เพือ่จายเป็นคาสนบัสนุนศนูยพฒันาเด็กเล็ก ที ่อบต.จดัต ัง้เอง ตามรายการดงัน้ี
(1) คาอาหารกลางวนั  จาํนวน  485,000 บาท  เพือ่จายเป็นคาอาหารกลางวนั
สาํหรบัเด็กในศนูยพฒันาเด็กเล็ก จาํนวน  99 คน ในอตัราคนละ 20 บาทตอคน
ตอวนั  จาํนวน 245 วนั 
(2) คาสือ่การเรียนการสอน,วสัดกุารศกึษา จาํนวน 168,300 บาท เพือ่จายเป็น
คาสือ่การเรียนการสอน,วสัดกุารศกึษา สาํหรบัเด็กในศนูยพฒันาเด็กเล็ก 
จาํนวน 99 คน ในอตัราคนละ 1,700 บาทตอปี                                           
(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 46 ขอ 10)

โครงการสงเสรมิภาษาองักฤษข ัน้พื้นฐานสาํหรบัเด็กและเยาวชน 30,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจางครูสอนภาษาองักฤษ คาพาหนะ  คาวสัดอุุปกรณทีเ่กีย่วของ 
เพือ่สงเสรมิความรู ทกัษะ การใชภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั เตรียมความ
พรอมสูการเป็นประชาคมอาเซียน (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 
2560-2562 หนา 47 ขอ 12)
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เพือ่เป็นคาสิง่ของเครือ่งใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซกัฟอก ถวยชาม 
ชอนสอม กระตกิน้ํารอน ฯลฯ

คาอาหารเสรมิ (นม) 1,552,200 บาท

คาวสัดุ 1,662,200 บาท
วสัดุงานบานงานครวั 100,000 บาท

โครงการแหเทียนพรรษา 2,000 บาท
เพือ่จายเป็นคากจิกรรมในการแหเทียน และกจิกรรมอืน่ เพือ่ใหนกัเรียนไดระลกึ
ถงึวนัสาํคญัทางพุทธศาสนา นกัเรียนใน ศพด. ไดรวมกจิกรรมทาํบุญในวนั
เขาพรรษา เพือ่รกัษาขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม (ปรากฏในแผนพฒันา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 50 ขอ 11)

คาครุภณัฑ 98,000 บาท
ครุภณัฑสาํนกังาน

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดวุทิยาศาสตร เชน ตูยา สาํลี ผาพนัแผล แอลกอฮอร 
เวชภณัฑ ฯลฯ

งบลงทุน 98,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ืออาหารเสรมิ (นม) ใหแกโรงเรียนในสงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาข ัน้พ้ืนฐาน(สพฐ.) และศนูยพฒันาเด็กเล็ก(ศพด.)ที ่
อบต.จดัต ัง้เอง จาํนวน 260 วนั (ขอมูลเด็ก ณ วนัที ่10 มถุินายน 2559 เด็ก
สงักดั สพฐ. จาํนวน 711 คน และเด็กใน ศพด.ที ่อบต.จดัต ัง้เองและรบัถายโอน 
จาํนวน 99 คน จาํนวน 260 วนั  )

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย 10,000 บาท

พดัลมเพดาน 5,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือพดัลมเพดาน จาํนวน 2 ตวั ขนาด 56 น้ิว พรอมตดิต ัง้ 
ใหกบัศนูยพฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองไผแกว (แบบจดัหาท ั่วไป)  (ปรากฎใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หนา 48 ขอ 17)

พดัลมตดิผนงั 21,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือพดัลมตดิผนงั จาํนวน 7 ตวั ขนาด 24 น้ิว พรอมตดิต ัง้ 
ใหกบัศนูยพฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองไผแกว (แบบจดัหาท ั่วไป)  (ปรากฎใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หนา 48 ขอ 17)

ชุดโตะอาหารเด็ก 12,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือชุดโตะอาหารเด็ก  จาํนวน  5 ชุด  สาํหรบัเด็กในศนูยพฒันา
เด็กเล็ก อบต.หนองไผแกว (แบบจดัหาท ั่วไป)  (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี 
พ.ศ.2560 - 2562 หนา 48 ขอ 17)

เครือ่งกรองน้ํา 50,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งกรองน้ํา จาํนวน 2 เครือ่ง พรอมตดิต ัง้ สาํหรบัศนูย
พฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองไผแกว และ ศนูยพฒันาเด็กเล็กบานหนองปรือ (แบบ
จดัหาท ั่วไป) (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หนา 48 ขอ 17)

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเตยีงพยาบาล จาํนวน 1 เตยีง สาํหรบัศนูยพฒันาเด็กเล็ก 
อบต.หนองไผแกว (แบบจดัหาท ั่วไป) (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2560 - 2562 หนา 48 ขอ 17)

ครุภณัฑงานบานงานครวั

ครุภณัฑวทิยาศาสตรหรือการแพทย
เตียงพยาบาล 10,000 บาท

เงนิอุดหนุนสวนราชการ 3,933,600 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบานหนองไผแกว  ตามโครงการดงัน้ี
   (1) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการเรียนการสอน  จาํนวน 150,000 บาท ให
โรงเรียนบานหนองไผแกว (พูลสุขสหการอุปถมัภ) ตามโครงการเพิม่
ประสทิธภิาพการเรียนการสอนของเด็กนกัเรียน (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
พ.ศ. 2560-2562 หนา 46 ขอ 7)
 (2) โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน จาํนวน 965,000 บาท   ให
โรงเรียนบานหนองไผแกว(พูลสุขสหการอุปถมัภ) ตามโครงการอุดหนุน
คาอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน  จาํนวน 197 คน ๆ ละ 20 บาท จาํนวน 245 วนั 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 45 ขอ 4)

งบเงนิอุดหนุน 3,933,600 บาท
เงนิอุดหนุน 3,933,600 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 4,057,380 บาท

งบบุคลากร 1,343,160 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบานป ายุบ(บุนกีป่ระชานุเคราะห)  ตามโครงการดงัน้ี
   (1) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการเรียนการสอน  จาํนวน 150,000 บาท ให
โรงเรียนบานป ายุบบุนกีป่ระชานุเคราะห  ตามโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการ
เรียนการสอนของเด็กนกัเรียน (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 
หนา 46 ขอ 9)
 (2) โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน จาํนวน 1,744,400 บาท  
ใหโรงเรียนบานป ายุบบุนกีป่ระชานุเคราะห  ตามโครงการอุดหนุนคาอาหาร
กลางวนัเด็กนกัเรียน  จาํนวน 356 คน ๆ ละ 20 บาท จาํนวน  245 วนั (ปรากฏ
ในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 45 ขอ 4)

อุดหนุนโรงเรียนบานหนองปรือ  ตามโครงการดงัน้ี
   (1) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการเรียนการสอน จาํนวน 150,000 บาท  ให
โรงเรียนบานหนองปรือ  ตามโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการเรียนการสอนของ
เด็กนกัเรียน (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 46 ขอ 6)
 (2) โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน จาํนวน 774,200 บาท   ให
โรงเรียนบานหนองปรือ  ตามโครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน  
จาํนวน 158 คน ๆ ละ  20 บาท จาํนวน  245 วนั(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
พ.ศ. 2560-2562 หนา 45 ขอ 4)

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวและเงนิเพิม่ตามคณุวุฒใิหแกพนกังาน
สวนตาํบล กองสาธารณสุขฯ จาํนวน 2 อตัรา

เงนิประจาํตาํแหนง 42,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนใหแกพนกังานสวนตาํบล พรอมท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน 
กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม จาํนวน 4 อตัรา

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 24,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 1,343,160 บาท
เงนิเดือนพนกังาน 838,320 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแก พนกังานจาง กองสาธารณสุขฯ 
จาํนวน 3 อตัรา

งบดาํเนินงาน 1,763,220 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางของพนกังานจาง กองสาธารณสุขฯ จาํนวน 3 อตัรา
เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 38,520 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงสาํหรบัพนกังานสวนตาํบลทีมี่สทิธไิดรบั
คาตอบแทนพนกังานจาง 400,320 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของพนกังานสวนตาํบล
และพนกังานจาง

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ(เงนิรางวลัประจาํปี) 
สาํหรบัพนกังานสวนทองถิน่  โดยถือปฏบิตัติามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกาํหนดประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมี
ลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจาํปีแกพนกังานสวนทองถิน่ใหเป็นรายจายอืน่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 30,000 บาท

คาตอบแทน 153,220 บาท
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 103,220 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 50,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 300,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บเลมหรือเขาปกหนงัสือ  คาระวางบรรทุก  คา
เชาทรพัยสนิ  คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรใหกบัพนกังานสวนตาํบลและผูมีสทิธเิบกิ
ได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

คาใชสอย 600,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ ,คาพาหนะ,คาเชาทีพ่กัคาเบ้ีย
เล้ียงเดนิทางไปราชการ และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบั การเดนิทางไปราชการท ัง้
ในและนอกราชอาณาจกัร (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา
 54 ขอ 5)
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เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียน หรือคาใชจายในทาํนองเดยีวกนัที่
เรียกชือ่อยางอืน่สาํหรบัการฝึกอบรม ประชุม สมัมนาฯ (ปรากฏในแผนพฒันา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 54 ขอ 5)

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 150,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัทาํสือ่ประชาสมัพนัธเกีย่วกบัการสงเสรมิและป องกนั
โรคตาง ๆ (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 19 ขอ 3)

คาใชจายในการอบรมและสมัมนา 50,000 บาท

คาใชจายในการประชาสมัพนัธ 50,000 บาท

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 5,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาฟิวส  เทปพนัสายไฟฟ า  สายไฟฟ า  ปล ัก๊สวติซไฟฟ า  หลอด
ไฟฟ า  โคมไฟฟ าพรอมขาหรือกาน ขาหลอด  เบรกเกอร ฯลฯ

วสัดุสาํนกังาน 50,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาซ้ือสิง่ของตางๆ เชน กระดาษ แฟ ม ปากกา ดนิสอ  สิง่พมิพทีไ่ด
จากการซ้ือหรือจาง แบบพมิพ ฯลฯ หรือสิง่ของทีมี่ลกัษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกตมีิอายุการใชงานไมยาวนาน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กดิขึน้กบัคาสิง่ของ เชน 
คาขนสง คาประกนัภยั คาตดิต ัง้ ฯลฯ

เพือ่จายเป็นคาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสนิเพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
คาวสัดุ 1,010,000 บาท

วสัดุยานพาหนะและขนสง 200,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาอุปกรณและอะไหลของรถยนต, รถจกัรยานยนต เชน หวัเทียน คา
เปลีย่นยางนอกยางใน แบตเตอรี ่ฯลฯ

วสัดุกอสราง 5,000 บาท
เพือ่จายเป็นจดัซ้ือวสัดกุอสราง เชน คาไมตาง ๆ น้ํามนัทาไม  ทนิเนอร  สี  ปูน  
ทราย  สวาน  เหล็กเสน  ทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ

วสัดุงานบานงานครวั 300,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดงุานบานงานครวั เชน ไมกวาด  เขง  ถงัขยะ ฯลฯ

วสัดุคอมพวิเตอร 30,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัด ุคอมพวิเตอร เชน แผนดสิก, หมกึพมิพ, โปรแกรม
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัคอมพวิเตอร

วสัดุเครือ่งแตงกาย 20,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเสื้อผา รองเทา  หมวก  ถุงมือ  ฯลฯ ใหแกพนกังานที่
ปฏบิตังิานพนยุง และพนกังานทีท่าํงานเก็บขนขยะหรืองานทีเ่สีย่งภยัอืน่ๆ อบต.
กาํหนด

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ 400,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาน้ํามนัเช้ือเพลงิสาํหรบัรถยนต,รถจกัรยานยนต รวมถงึ
น้ํามนัเครือ่ง น้ํามนัเกียร น้ํามนัเฟืองทาย จารบี ไสกรองฯลฯ

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือตูเก็บเอกสารแบบบานเลือ่นกระจก จาํนวน  3  ตู  ขนาด 
1.20 เมตร x 4  ฟุต  (แบบจดัหาท ั่วไป) (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 
2560 – 2562 หนา 54 ขอ 6)

ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง

ครุภณัฑสาํนกังาน
ตูเก็บเอกสารแบบบานเลือ่นกระจก 12,000 บาท

งบลงทุน 886,000 บาท
คาครุภณัฑ 886,000 บาท

รถบรรทุก(ดีเซล) 787,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือรถบรรทุก(ดเีซล) แบบดบัเบิล้แคบ็ จาํนวน  1 คนั  โดยมี
คณุลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี
- ขบัเคลือ่น  2 ลอ ปรมิาตรกระบอกสูบไมตํา่กวา 2,400 ซีซี
- มีน้ําหนกับรรทุกไมตํา่กวา 1 ตนั
- เป็นกระบะสาํเร็จรูป
- หองโดยสารเป็นแบบดบัเบิล้แคบ็  4 ประตู
- เป็นราคารวมเครือ่งปรบัอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามติ
(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หนา 54 ขอ 9)
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คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 70,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาโครงสรางของครุภณัฑขนาดใหญ เชน เครือ่งจกัรกล  
ยานพาหนะ ซึง่ไมรวมถงึคาซอมบาํรุงปกตหิรือคาซอมกลาง

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งพมิพ Multifunction ชนิดเลเซอรสี   จาํนวน1 ครือ่ง  
โดยมีคณุลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี
- เป็นอุปกรณทีมี่ความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax 
ภายในเครือ่งเดยีวกนั
- ใชเทคโนโลยีแบบเลเซอร หรือ แบบ LED
- มีหนวยความจาํ (Memory) ขนาดไมนอยกวา 192 MB
- มีชองเชือ่มตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา จาํนวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชือ่มตอระบบเครือขาย(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดกีวา จาํนวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีความละเอียดในการพมิพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพมิพรางขาวดาํไมนอยกวา 22 หนาตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพมิพรางสีไมนอยกวา 22 หนาตอนาที (ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดาํ และ ส)ี ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป อนเอกสารอตัโนมตั ิ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสาํเนาเอกสารไดท ัง้สีและขาวดาํ
- สามารถทาํสาํเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สาํเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถงึ 400 เปอรเซ็นต
- สามารถใชไดกบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษได
ไมนอยกวา 250 แผน
 (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หนา 54 ขอ 11)

ครุภณัฑคอมพวิเตอร
เครือ่งพมิพ Multifunction ชนิดเลเซอรสี 17,000 บาท

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 957,500 บาท
งบดาํเนินงาน 920,000 บาท

เงนิอุดหนุนสวนราชการ 65,000 บาท
อุดหนุนศูนยอาํนวยการป องกนัและปราบปรามยาเสพตดิจงัหวดัชลบุรี(ศอ.ปส.จ.
ชลบุรี) ตามโครงการดงัน้ี
         โครงการขอรบัเงนิอุดหนุนเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการป องกนัและแกไข
ปญัหายาเสพตดิของ ศอ.ปส.จ.ชลบุรี ประจาํปีงบประมาณ 2560 เป็นเงนิ 
35,000.- บาท  เพือ่จายเป็นคาดาํเนินการกจิกรรมป องกนัและแกไขปญัหายา
เสพตดิ  สนบัสนุนการปราบปรามยาเสพตดิ  ให ศอ.ปส.จ.ชลบุรี (ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 23 ขอ 2)

อุดหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอบานบงึ  ตามโครงการตาง ๆ ดงัน้ี
         โครงการป องกนัปราบปรามและบาํบดัรกัษาผูตดิยาเสพตดิอาํเภอบานบงึ  
จาํนวน 30,000.- บาท เพือ่เป็นคาใชจายโครงการป องกนัปราบปรามและ
บาํบดัรกัษาผูตดิยาเสพตดิอาํเภอ  (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 
2560-2562 หนา 23 ขอ 1)

งบเงนิอุดหนุน 65,000 บาท
เงนิอุดหนุน 65,000 บาท

โครงการควบคมุและป องกนัโรคพษิสุนขับา 130,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการควบคมุและป องกนัโรคพษิสุนขับาและลดเหตเุดอืดรอน
ราํคาญ  เชน การฉีดวคัซีนป องกนัโรค(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 
2560-2562 หนา 19 ขอ 1)

โครงการควบคมุและป องกนัโรคไขหวดันก 50,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายตามโครงการควบคมุและป องกนัโรคไขหวดันกในพ้ืนที ่
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 19 ขอ 5)

คาใชสอย 820,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

โครงการชุมชนสะอาด รวมใจ Big Cleaning 20,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายทีเ่กีย่วของตามโครงการ  เชน ทาํความสะอาดตลาด ถนน 
ชุมชน (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 65 ขอ 1)
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โครงการป องกนัโรคตดิตอทางเพศสมัพนัธและการต ัง้ครรภกอนวยัอนัควร 40,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการใหความรู , ฝึกอบรมหรือประชาสมัพนัธในการรณรงค
ป องกนัแกไขปญัหาตามรายละเอียดโครงการ  (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
พ.ศ. 2560-2562 หนา 17 ขอ 3)

โครงการตรวจวเิคราะหคณุภาพน้ําเสีย 30,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการตรวจวเิคราะห  และพฒันาระบบการจดัการระบบบาํบดั
น้ําเสีย  ในตาํบลหนองไผแกว (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 
หนา 66 ขอ 5)

โครงการรณรงคป องกนัและควบคมุโรคไขเลือดออก 100,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการอบรมและจดักจิกรรมรณรงคป องกนัและควบคมุโรค  
เชน การกาํจดัยุงลายและป องกนัโรคไขเลือดออก  โดยจดัซ้ือวสัด ุเครือ่งมือ 
อุปกรณ และรณรงคใหความรูฯ (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 
2560-2562  หนา 19 ขอ 2)

โครงการรณรงคป องกนัและแกไขปญัหายาเสพตดิ 50,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในโครงการรณรงคป องกนัและแกไขปญัหายาเสพตดิ ประจาํปี เพือ่จายเป็น
คาสนบัสนุนนโยบายการป องกนัและแกไขปญัหายาเสพตดิแบบบูรณาการ เชน คาเยาวชนวยั
ใสหางกนัสิง่เสพตดิ , การนําผูเสพ/ผูตดิยาเสพตดิเขารบัการบาํบดั ตามบทบาทภารกจิทีไ่ดรบั
มอบหมาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 24 ขอ 4)

โครงการเฝ าระวงัการบรโิภคอาหารสะอาดปลอดภยัปราศจากสารปนเป้ือน 50,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการตรวจสอบ  เฝ าระวงัและการประกนัคณุภาพของอาหาร
ภายในเขตพ้ืนทีเ่ป าหมาย  ลดความเสีย่งในการเกดิอนัตราย  และโรคภยัไขเจ็บที่
มีสาเหตอุนัเน่ืองมาจากการบรโิภคอาหารทีไ่มปลอดภยัของประชาชน  (ปรากฏ
ในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 19 ขอ 4)

เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัซ้ือวสัดวุทิยาศาสตรหรือการแพทย เชน สารเคมีพน
ยุงและแมลงพาหะนําโรค ทรายอะเบต น้ํายากาํจดัยุงลาย วคัซีนป องกนัโรค
ตางๆ หนากากกนัพษิ  ถุงมือ  ทีต่รวจหาสารเสพตดิ น้ํายาตาง ๆ ฯลฯ

งบเงนิอุดหนุน 37,500 บาท

คาวสัดุ 100,000 บาท
วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย 100,000 บาท

โครงการเสรมิสรางศกัยภาพ อสม.ตาํบลหนองไผแกว 350,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัฝึกอบรมใหความรูแก อสม. สมัมนา ศกึษาดงูานนอก
สถานทีแ่ละวสัดอุุปกรณอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 
2560-2562 หนา 17 ขอ 1)

งบบุคลากร 1,275,900 บาท
เงนิเดือน (ฝ ายประจาํ) 1,275,900 บาท

อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
โครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน  จาํนวน  37,500 บาท  เพือ่จายอุดหนุน
เป็นคาการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานเป็นคาดาํเนินงานของ  อสม. ในเขต
ชุมชน/หมูบาน จาํนวน 5 หมูบาน โดยให อสม. ดาํเนินการในการพฒันา
ศกัยภาพดานสาธารณสุขการแกไขปญัหาสาธารณสุขในเรือ่งตาง ๆ (ปรากฎใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หนา 17 ขอ 5)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 3,914,760 บาท

เงนิอุดหนุน 37,500 บาท
เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน 37,500 บาท

เงนิประจาํตาํแหนง 42,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนง สาํหรบัพนกังานสวนตาํบลทีมี่สทิธไิดรบั

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 24,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวและเงนิเพิม่ตามคณุวุฒใิหแกพนกังาน
สวนตาํบล  จาํนวน  1 อตัรา

เงนิเดือนพนกังาน 449,880 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนและจายเป็นคาปรบัปรุงตาํแหนงและเงนิเดอืน ใหแก
พนกังานสวนตาํบล  จาํนวน  2 อตัรา

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 78,180 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแก พนกังานจาง กองชาง อบต.
หนองไผแกว จาํนวน 5 อตัรา

คาตอบแทนพนกังานจาง 681,840 บาท
เพือ่จายเป็นคาจางของพนกังานจาง กองชาง อบต.หนองไผแกว จาํนวน 5 อตัรา
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งบดาํเนินงาน 1,227,310 บาท
คาตอบแทน 217,310 บาท

คาเชาบาน 42,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิคาเชาบานใหกบัพนกังานสวนตาํบลทีมี่สทิธไิดรบั

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของพนกังานสวนตาํบล
และพนกังานจาง

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 145,310 บาท

สาํหรบัถวัจายเป็นคาตอบแทนในลกัษณะตาง ๆ ตามอตัราทีก่ฎหมาย/ระเบียบ 
กาํหนด ประกอบดวย
- เงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  ต ัง้ไว  95,310 บาท  สาํหรบัจายเป็น
เงนิคาประโยชนตอบแทนอืน่  สาํหรบัพนกังานสวนทองถิน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิ
รางวลัประจาํปี)ใหแกพนกังานสวนตาํบลและพนกังานจาง 
- คาตรวจแบบแปลนทีด่นิและสิง่กอสราง (คาใบอนุญาตกอสราง )  ต ัง้ไว  
30,000 บาท สาํหรบัจายเป็นคาตรวจแบบแปลนทีด่นิและสิง่กอสราง (คาใบ 
อนุญาตกอสราง) 
-คาตอบแทนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจางต ัง้ไว  20,000 บาท  
สาํหรบัจายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจาง อบต.
หนองไผแกว

เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียม,คาลงทะเบียนตาง ๆ ,คาจางเหมาบรกิาร  เชน คาจาง
เหมาแบกสมัภาระ,คาจางคนชวยงานดานโยธาเป็น คร ัง้คราว คาลางฟิลม,คาอดั
รูป ,คาใชจายในการปกัผงัแนวเขตถนน ผงัเมือง คาเอกสารสทิธทิีด่นิ ตลอดจน
คาใชจายในการรงัวดัอืน่ ๆ และใหหมายความถงึคาธรรมเนียมใด ๆ ทีก่ฎหมาย
ใหเบกิจายได  คาใชจายในการจดัทาํประกนัภยัรถยนตราชการ ฯลฯ

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชสอย 300,000 บาท
รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 50,000 บาท

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 10,000 บาท
เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรใหกบัพนกังานสวนตาํบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย

คาใชจายในการอบรมและสมัมนา 30,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียน หรือคาใชจายในทาํนองเดยีวกนัที่
เรียกชือ่อยางอืน่สาํหรบัการฝึกอบรม ประชุม สมัมนาฯ (ปรากฏในแผนพฒันา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 54 ขอ 5)

คาใชจายในการประชาสมัพนัธ 20,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการทาํป ายประชาสมัพนัธตางๆ (ปรากฏในแผนพฒันาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 57 ขอ 7)

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 30,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ สาํหรบัเป็น คาเบ้ียเล้ียง  คาพาหนะ 
คาเชาทีพ่กัและคาใชจายอืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการ หรือ ไปอบรมสมัมนา 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 54 ขอ 5)

คาวสัดุ 710,000 บาท
วสัดุสาํนกังาน 30,000 บาท

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 70,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสนิเพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกติ

โครงการสาํรวจแนวเขตและปรบัปรุงผงัเมืองตาํบลหนองไผแกว 100,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายในการสาํรวจแนวเขต  เพือ่วางแผนและปรบัปรุงผงัเมืองของ
ตาํบลหนองไผแกว  (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หนา 53 
ขอ 2)

เพือ่จายเป็นคาสายไฟฟ า  ปล ัก๊ไฟฟ า  สวติซไฟฟ า  หลอดไฟฟ า  ลาํโพง  
ไมโครโฟน ขาต ัง้ไมโครโฟน  ฯลฯ

เพือ่จายเป็นคาซ้ือสิง่ของตางๆ เชน กระดาษ แฟ ม ปากกา ดนิสอ  สิง่พมิพทีไ่ด
จากการซ้ือหรือจาง แบบพมิพ ฯลฯ หรือสิง่ของทีมี่ลกัษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกตมีิอายุการใชงานไมยาวนาน สิน้เปลือง หมดไป หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้  รวมถงึคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กดิขึน้กบัคาสิง่ของ เชน 
คาขนสง คาประกนัภยั คาตดิต ัง้ ฯลฯ

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 200,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาซ้ือวสัดกุอสราง เชน ปูนซีเมนต  ตะปู  เชือก พลาสตกิ ฯลฯ
วสัดุยานพาหนะและขนสง 60,000 บาท

วสัดุกอสราง 120,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดกุารเกษตร เชน จอบ เสียม มีด เลือ่ย กระถาง ดนิ
วทิยาศาสตร ฯลฯ

วสัดุคอมพวิเตอร 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาน้ํามนัเช้ือเพลงิสาํหรบัรถยนต,รถตดัหญา รวมถงึน้ํามนัเกียร 
น้ํามนัเฟืองทาย น้ํามนัอืน่ๆ ทีใ่ชกบัรถ จารบี ไสกรอง ฯลฯ

วสัดุการเกษตร 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาอุปกรณและอะไหลของรถยนต เชน คาเปลีย่นยางนอก  ยางใน หวั
เทียน แบตเตอรี ่ฯลฯ

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ 230,000 บาท

รถบรรทุก (ดีเซล) 688,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือรถบรรทุก(ดเีซล)  แบบมีชองวางดานหลงัคนขบั (Cap) 
จาํนวน  1 คนั  โดยมีคณุลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี
- ขบัเคลือ่น  2 ลอ ปรมิาตรกระบอกสูบไมตํา่กวา 2,400 ซีซี
- มีน้ําหนกับรรทุกไมตํา่กวา 1 ตนั
- มีชองวางดานหลงัคนขบัสาํหรบันั่งหรือเก็บของได
- เป็นกระบะสาํเร็จรูป
- เป็นราคารวมเครือ่งปรบัอากาศ
(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หนา 54 ขอ 9)

คาครุภณัฑ 1,081,750 บาท
ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร เชน แผนดสิก โปรแกรม  หมกึพมิพ ฯลฯ
งบลงทุน 1,411,550 บาท

คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถงัเก็บน้ําประปา หมู 3 179,800 บาท

เพือ่จายเป็นคาตดิต ัง้กลองวงจรปิด(CCTV) บรเิวณตลาดหนองไผแกว  หมู 5  
จาํนวน  7  จุด  รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.หนองไผแกว กาํหนด 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หนา 25 ขอ 4)

คาทีด่นิและสิง่กอสราง 329,800 บาท

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร
กลองวงจรปิด(CCTV) ตลาดหนองไผแกว  หมู 5 393,750 บาท

งบลงทุน 3,033,200 บาท
คาทีด่นิและสิง่กอสราง 3,033,200 บาท

เพือ่จายเป็นคาขดุเจาะบอน้ําบาดาลบานอูปลาก ัง้ หมู 3 พรอมตดิต ัง้เครือ่งสูบน้ํา  
ขนาด 1.5 แรงมา  ความลกึของบอบาดาล  100 – 200 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที ่อบต.หนองไผแกว กาํหนด (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 
2560 – 2562  หนา 60 ขอ 1)

งานไฟฟ าถนน 3,297,200 บาท

เพือ่จายเป็นคากอสรางถงัเก็บน้ําประปา  หมู 3  โดยทาํการกอสรางอาคาร
โครงสรางเหล็กวางถงัเก็บน้ําประปา  PVC ขนาด 2,000 ลติร  จาํนวน  4  ถงั  
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.หนองไผแกว กาํหนด (ปรากฏในแผนพฒันา
สามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หนา 37 ขอ 4)

โครงการขุดเจาะบอบาดาลบานอูปลาก ัง้  หมู 3 150,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายหนองไผแกว – อูปลาก ัง้  
หมู 3  ขนาดกวาง  4.00 เมตร  ยาว  160  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือคดิ
เป็นพ้ืนทีก่อสรางไมนอยกวา  640  ตารางเมตร  พรอมลงหนิคลุกไหลทางขาง
ละ  0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.หนองไผแกว กาํหนด 
(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หนา 34 ขอ 37)

เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยหลงับานลุงบุญเลศิ  หมู 2  
ขนาดกวาง  3.00 เมตร  ยาว  45  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือคดิเป็นพ้ืนที่
ไมนอยกวา  135  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.หนองไผ
แกว กาํหนด (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หนา 32 ขอ 21)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายหนองไผแกว - อูปลาก ัง้  หมู 3 560,900 บาท

คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยหลงับานลุงบุญเลศิ  หมู 2 120,600 บาท
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก ถนนสายหมืน่จติ - ถนนสาย 344  
หมู 5

246,600 บาท

เพือ่จายเป็นคากอสรางวางทอระบายน้ํา คสล.บรเิวณหลงัตลาดหนองปรือ หมู 1 
ขนาดเสนผานศนูยกลาง 0.60 เมตร  จาํนวน  88 ทอน  พรอมบอพกั คสล. 
จาํนวน 8 บอ แบบมีฝาปิดและทาํการฝงักลบดนิใหเรียบรอย  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที ่อบต.หนองไผแกว กาํหนด (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 
2560 – 2562  หนา 38 ขอ 8)

โครงการตดิต ัง้สญัญาณไฟกระพรบิ  หมู 5 224,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. บรเิวณถนนสายบานหนองปรือ – 
หนองกะไดอูม  หมู 1 ขนาดเสนผานศนูยกลาง 0.60 เมตร  จาํนวน 15 ทอน  
พรอมดาดคอนกรีตเสรมิเหล็กผนงัดานขาง   รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.
หนองไผแกว กาํหนด (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หนา 
37 ขอ 7)

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. หลงัตลาดหนองปรือ หมู 1 313,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก  บรเิวณรมิถนนถนน
สายหมืน่จติ – ถนนสาย 344  หมู 5  ขนาดกวาง  0.30 เมตร  ยาว  120  เมตร  
ลกึ  0.30 เมตร  พรอมฝาตะแกรงเหล็ก  รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.
หนองไผแกว กาํหนด (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หนา 
40 ขอ 26)

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล.ถนนสายบานหนองปรือ-หนองกะไดอูม หมู1 138,000 บาท

โครงการปรบัปรุงถนนลูกรงั ซอยบานทดินอย  หมู 2 435,300 บาท
เพือ่จายเป็นคาปรบัปรุงถนนลูกรงั  ซอยบานทดินอย  หมู 2  ขนาดกวาง  4.00  
เมตร  ยาว  120  เมตร  โดยทาํการลงลูกรงัหนาเฉลีย่  1.50  เมตร  ปรมิาตร
ลูกรงั  720  ลูกบาศกเมตร  พรอมปรบัเกรดบดอดัใหเรียบรอย  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที ่อบต.หนองไผแกว กาํหนด (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 
2560 – 2562  หนา 30 ขอ 8)

โครงการซอมแซมถนนลูกรงั ซอยบานเจนวล  หมู 2 171,300 บาท
เพือ่จายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรงั ซอยบานเจนวล หมู 2  ขนาดกวาง 4.00 
เมตร  ยาว  300  เมตร  โดยทาํการลงหนิคลุกหนาเฉลีย่  0.20 เมตร  ปรมิาตร
หนิคลุก  240  ลูกบาศกเมตร  พรอมปรบัเกรดใหเรียบรอย  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที ่อบต.หนองไผแกว กาํหนด (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 
2560 – 2562  หนา 30 ขอ 9)

เพือ่จายเป็นคาตดิต ัง้สญัญาณไฟกระพรบิ  บรเิวณหมู 5  จาํนวน  7  จุด  
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต.หนองไผแกว กาํหนด (ปรากฏในแผนพฒันา
สามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หนา 41 ขอ 1)

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง

เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน 264,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ าสวนภูมภิาคอาํเภอบานบงึ   ตามโครงการดงัน้ี
(1)  โครงการขยายเขตไฟฟ าสาธารณะ หมู 2  เป็นเงนิ  172,500.- บาท 
 เพือ่จายเป็นเงนิอุดหนุนการไฟฟ าสวนภูมภิาคอาํเภอบานบงึ  ในการขยายเขต
ไฟฟ าสาธารณะพรอมปกัเสาพาดสาย บรเิวณบานหนิดาด  หมูที ่2  (ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หนา 37 ขอ 2)
(2)  โครงการขยายเขตไฟฟ าสาธารณะ หมู 4  เป็นเงนิ  91,500.- บาท
เพือ่จายเป็นเงนิอุดหนุนการไฟฟ าสวนภูมภิาคอาํเภอบานบงึ  ในการขยายเขต
ไฟฟ าสาธารณะพรอมปกัเสาพาดสาย บรเิวณบานหนองใน   และบานหนองใน 
ซอย 3 หมูที ่4  (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หนา 37 ขอ 1)

งบเงนิอุดหนุน 264,000 บาท
เงนิอุดหนุน 264,000 บาท

โครงการปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟสัทตกิคอนกรีต สายบานหนองในเชือ่มถนนทางหลวง
สาย 344  หมู 4

823,500 บาท

เพือ่จายเป็นคาโครงการปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟสัทตกิคอนกรีต สายบานหนอง
ใน เชือ่มถนนทางหลวงสาย 344  หมู 4  โดยวธิี Pavement  in – 
placerecycling  ขนาดกวาง 8.00 เมตร  ยาว  220 เมตร  พรอมปรบัไหลทาง
ขางละ 0.50 เมตร  หรือคดิเป็นพ้ืนทีร่วม 1,760  ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที ่อบต.หนองไผแกว กาํหนด (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 
2560 – 2562  หนา 35 ขอ 44)
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สาํหรบัเป็นคาใชจายในการดาํเนินการ  ดงัน้ี
- คาจางเหมาสถานทีท่ิง้ขยะมูลฝอย  ต ัง้ไว  1,200,000.- บาท  เพือ่เป็น
คาใชจายในการทิง้และกาํจดัขยะมูลฝอยของ อบต.หนองไผแกว  
- คาจางเหมากาํจดัขยะมูลฝอย  ต ัง้ไว  1,200,000.- บาท  เพือ่จายเป็นคาจาง
เหมากาํจดัขยะโดยการเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนที ่อบต.หนองไผแกว  ตามทีก่าํหนด

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาใชสอย 2,500,000 บาท
รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 2,400,000 บาท

งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล 2,510,000 บาท
งบดาํเนินงาน 2,510,000 บาท

เพือ่จายเป็นจดัซ้ือเสื้อผา รองเทา ถุงมือ ฯลฯ ใหแกพนกังานเก็บขยะ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสรมิและสนบัสนุนความเขมแข็งชุมชน 680,000 บาท

คาวสัดุ 10,000 บาท
วสัดุเครือ่งแตงกาย 10,000 บาท

โครงการคดัแยกขยะ 100,000 บาท
เพือ่เป็นคาใชจายสาํหรบัคดัแยกขยะ และอบรมปลูกจติสาํนึกใหประชาชนไดมี
การคดัแยกขยะต ัง้แตตนทาง และเป็นการลดปรมิาณขยะ (ปรากฎในแผนพฒันา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 67 ขอ 3)

เพือ่เป็นคาใชจายในการอนุรกัษทรพัยากรน้ําและป า  รวมท ัง้สรางจติสาํนึกของ
ประชาชนในการรกัษาสิง่แวดลอมและอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาต ิ เชน  
กจิกรรมปลูกตนไม  การพฒันาแหลงน้ํา ฯ (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 
2560-2562 หนา 67 ขอ 1)

โครงการ อบต.เคลือ่นทีพ่บประชาชน 100,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
โครงการ รกัน้ํา รกัป า รกัษาแผนดนิ 20,000 บาท

งบดาํเนินงาน 580,000 บาท
คาใชสอย 580,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและทศันศกึษาดงูานเพือ่พฒันาศกัยภาพ
ผูสูงอายุ ใหมีโอกาสแลกเปลีย่นความคดิเห็น มีการทาํกจิกรรมรวมกนัเป็นหมู
คณะ  กอใหเกดิความสามคัค ีมีขวญัและกาํลงัใจในกลุมผูสูงอายุ(ปรากฎใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 21 ขอ 8)

โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานเพือ่พฒันาศกัยภาพกลุมสตรี 100,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการประชาคมชาวบาน  รบัฟงัปญัหา ขอคดิเห็นและ
ขอเสนอแนะ ในการพฒันาทองถิน่รวมกนั  เพือ่นํามาเป็นขอมูลในการจดัทาํ
แผนพฒันาทองถิน่  และบูรณาการขบัเคลือ่นแผนชุมชน/หมูบาน  (ปรากฎใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หนา 56 ขอ 1)

โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานเพือ่พฒันาคณุภาพชีวติผูสูงอายุ 250,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการ อบต.เคลือ่นทีพ่บประชาชน  เพือ่รบัทราบ
ปญัหาของประชาชนอยางใกลชดิ  (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2560-2562 หนา 56 ขอ 4)

โครงการประชาคมชาวบานเพือ่รบัฟงัความคดิเห็นของประชาชน 20,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการออกตรวจเยีย่มประเมนิสภาพปญัหาและความตองการดาน
ตาง ๆ ใหความรูและการดแูล ชวยเหลือ อยางเหมาะสมพรอมกบัสนบัสนุนให
ครอบครวัมีสวนรวมในการดแูลและพฒันาคณุภาพชีวติ ผานกจิกรรมตาง ๆ เชน 
กจิกรรมสงเสรมิสขุภาวะคนพกิารและผูดอยโอกาส  กายภาพบาํบดั  สงเสรมิ
การศกึษา  สงเสรมิอาชีพ  เป็นตน (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 
หนา 21 ขอ 11)

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการสงเสรมิกลุมอาชีพ หรือฝึกอบรม,กลุมอาชีพตางๆ 
เพือ่แกไขปญัหาความยากจน การเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน  การ
สงเสรมิอาชีพราษฎร และการสนบัสนุนโครงการหน่ึงตาํบล หน่ึงผลติภณัฑ 
(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หนา 20 ขอ 2)

โครงการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติผูพกิารและผูดอยโอกาสทางสงัคม 20,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและทศันศกึษาดงูานเพือ่เสรมิสรางความรู  
ทกัษะ  และเพิม่ขดีความสามารถตอการพฒันาสตรีในการทีจ่ะบรหิารจดัการ
องคกรสตรีใหมีประสทิธภิาพ (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 
หนา 20 ขอ 1)

โครงการสงเสรมิและพฒันากลุมอาชีพ 50,000 บาท
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โครงการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติผูสูงอายุ 20,000 บาท

อุดหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอบานบงึ  ตามโครงการตาง ๆ ดงัน้ี
   (1) โครงการประสานงานมวลชนและการป องกนัภยัฝ ายพลเรือน  จาํนวน 
30,000 บาท เพือ่เป็นคาใชจายตามโครงการประสานงานมวลชน และการ
ป องกนัภยัฝ ายพลเรือน  (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หนา 
26 ขอ 6)
   (2) โครงการสรางความปลอดภยัจากอุบตัภิยั  อาํเภอบานบงึ จาํนวน 20,000 
บาท  เพือ่เป็นคาใชจายตามโครงการสรางความปลอดภยัจากอุบตัภิยั  อาํเภอ
บานบงึ (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หนา 26 ขอ 7)
   (3) โครงการศนูยเฉลมิพระเกียรตเิพือ่ชวยเหลือผูป วยเอดสและผูตดิเช้ือ 
H.I.V. อาํเภอบานบงึ  จาํนวน 50,000 บาท  เพือ่เป็นคาใชจายตามโครงการ
ศนูยเฉลมิพระเกียรตเิพือ่ชวยเหลือผูป วยเอดสและผูตดิเช้ือ H.I.V. อาํเภอบานบงึ 
(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หนา 21 ขอ 7)

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
งานกีฬาและนนัทนาการ 550,000 บาท

เงนิอุดหนุน 100,000 บาท
เงนิอุดหนุนสวนราชการ 100,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการออกตรวจเยีย่มประเมนิสภาพปญัหาและความตองการดาน
ตาง ๆ ใหความรูและการดแูล ชวยเหลือ อยางเหมาะสมพรอมกบัสนบัสนุนให
ครอบครวัมีสวนรวมในการดแูลและพฒันาคณุภาพชีวติ ผานกจิกรรมตาง ๆ เชน 
กจิกรรมสงเสรมิสขุภาวะ...ยางกาวทีเ่ป็นสขุ กายภาพ บาํบดั  เหยียบกะลาเพือ่
สขุภาพ  กจิกรรมนวดเพือ่ผอนคลาย (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2560-2562 หนา 21 ขอ 10)

งบเงนิอุดหนุน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการสงเสรมิบาํรุง, แขงขนัการกีฬาของทองถิน่ (ปรากฎ
ในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 หนา 51 ขอ 3)

คาวสัดุ 50,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
คาใชจายในการแขงขนักีฬาประชาชน 200,000 บาท

งบดาํเนินงาน 250,000 บาท
คาใชสอย 200,000 บาท

ครุภณัฑกีฬา
เครือ่งออกกาํลงักายกลางแจง หมูที ่1 300,000 บาท

งบลงทุน 300,000 บาท
คาครุภณัฑ 300,000 บาท

วสัดุกีฬา 50,000 บาท
เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดอุุปกรณกีฬา เชน ลูกฟุตบอล  ตะกรอ หวงยาง ตาขาย
กีฬา ฯลฯ สาํหรบัประจาํหมูบานและสวนกลางที ่อบต.หนองไผแกว

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 150,000 บาท

งบดาํเนินงาน 302,000 บาท
คาใชสอย 302,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งออกกาํลงักายกลางแจง  หมูที ่1  จาํนวน  8  ชนิด  
เพือ่สงเสรมิใหเยาวชนและประชาชนใชเวลาวางใหเกดิประโยชน  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที ่อบต.หนองไผแกว กาํหนด (ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 
2560 – 2562  หนา 51 ขอ 2)

งานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่ 632,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนวทิยากร คากจิกรรมและคาอุปกรณ ฯลฯ เพือ่สงเสรมิให
เด็กไดเรียนรูภูมปิญัญาทองถิน่ (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 -
2562 หนา 50 ขอ 10)

โครงการสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม สาํหรบัประชาชนและเยาวชน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดังานประเพณีวนัสงกรานต  และวนัผูสูงอายุ  เพือ่สืบสานและ
อนุรกัษวฒันธรรมประเพณีทองถิน่ (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 
2560-2562 หนา 50 ขอ 6)

โครงการภูมปิญัญาทองถิน่ 2,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดังานประเพณีลอยกระทง  เพือ่สืบสานวฒันธรรมประเพณี
ทองถิน่  (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 หนา 50 ขอ 9)

โครงการจดังานประเพณีสงกรานตและวนัผูสูงอายุ 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายโครงการ เชน คายธรรมะสาํหรบัเยาวชน,โครงการ
คณุธรรมนําชีวีเยาวชนด ีศรีตาํบลหนองไผแกว,คายเยาวชน  และโครงการอืน่ที่
อบต.กาํหนด (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 45 ขอ 3)
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อุดหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอบานบงึ  ตามโครงการดงัน้ี
  (1) โครงการจดัขบวนแหนางสงกรานตและกจิกรรมออกรานงานประจาํปี
ประเพณีสงกรานตจงัหวดัชลบุรี ประจาํปี พ.ศ. 2560 จาํนวน  100,000 บาท 
เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการจดัขบวนแหนางสงกรานตและกจิกรรมออก
รานงานประจาํปีประเพณีสงกรานตจงัหวดัชลบุรี(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี 
พ.ศ. 2560-2562 หนา 50 ขอ 7)
 (2) โครงการจดัการแขงขนักีฬาตานยาเสพตดิประจาํปีงบประมาณ 2560 
จาํนวน 30,000 บาท  เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัการแขงขนักีฬาตานยาเสพตดิ 
(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา 23 ขอ 3)

เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน 200,000 บาท

เงนิอุดหนุน 330,000 บาท
เงนิอุดหนุนสวนราชการ 130,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 330,000 บาท

บาท
เพือ่รองรบัการจดัสวสัดกิารใหแกผูสูงอายุทีมี่อายุ 60 ปีบรบูิรณขึน้ไป ทีมี่
คณุสมบตัคิรบถวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑการจายเงนิ
เบ้ียยงัชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2552 และไดขึน้
ทะเบียนขอรบัเงนิเบ้ียยงัชีพไวกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่แลว โดยจายอตัรา
เบ้ียยงัชีพรายเดอืนแบบข ัน้บนัไดสาํหรบัผูสูงอายุ (ปรากฎในแผนพฒันาสามปี 
พ.ศ.2560-2562 หนา 20 ขอ 4)

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 300,000 บาท
เพือ่จายเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม เพือ่จายสมทบกองทุนประกนัสงัคมของ
พนกังานจางทีป่ฏบิตังิานในองคการบรหิารสวนตาํบล (ปรากฎในแผนพฒันา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หนา 53 ขอ 3)

งบกลาง 9,540,000 บาท
งบกลาง 9,540,000 บาท

อุดหนุนสภาวฒันธรรมตาํบลหนองไผแกว  จาํนวน 200,000 บาท 
เพือ่จายเป็น คาของขวญัและคาใชจายในการจดัพธิีทางศาสนาและงานประเพณี
ตางๆ เชน ประเพณีวิง่ควาย, งานบุญกลางบาน และอืน่ ๆ เพือ่การน้ี (ปรากฎใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 หนา 50 ขอ 8)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 9,540,000 บาท

เบี้ยยงัชีพผูป วยเอดส 42,000 บาท
เพือ่รองรบัการสงเคราะหเบ้ียยงัชีพผูป วยเอดส ใหแกผูป วยเอดสทีแ่พทยไดรบั
รองและทาํการวนิิจฉยัแลว และมีความเป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิง้ขาดผู
อุปการะดแูล ไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได (ปรากฎในแผนพฒันา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หนา 21 ขอ 6)

เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 1,209,600 บาท
เพือ่รองรบัการจดัสวสัดกิารเบ้ียความพกิารใหแกคนพกิารทีมี่สทิธติาม
หลกัเกณฑทีก่าํหนด  ทีไ่ดแสดงความจาํนงโดยการขอขึน้ทะเบียนเพือ่ขอรบัเงนิ
เบ้ียความพกิารไวกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่แลว (ปรากฎในแผนพฒันา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หนา 20 ขอ 5)

เบี้ยยงัชีพผูสูงอายุ

เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.) 325,000 บาท
สาํหรบัจายสมทบเขากองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ (ก.บ.ท.) 
ตามอตัราทีก่าํหนดไวในกฎกระทรวงรอยละ 1 ของประมาณการรายรบัประจาํปี 
ไมรวมรายไดจากพนัธบตัร เงนิกู เงนิทีมี่ผูอุทศิให และเงนิอุดหนุน (ปรากฎใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หนา 53 ขอ 1)

รายจายตามขอผูกพนั 300,000 บาท
เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  จาํนวน 300,000.- บาท 
- เพือ่จายเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.หนองไผแกว ไมนอยกวา 
50% ของคาบรกิารสาธารณสุข น้ีไดรบัจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแหงชาต ิ 
(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หนา 18 ขอ 7)

สาํรองจาย 492,200 บาท
เพือ่สาํรองจายในภาวะฉุกเฉินจาํเป็นเรงดวนและเพือ่ป องกนับรรเทาสาธารณ
ภยั ปญัหาภยัแลง  ปญัหาน้ําทวม น้ําป าไหลหลาก  แผนดนิถลมอคัคภียัและไฟ
ป า ฯลฯ ทีอ่าจเกดิขึน้ไดในเขตองคการบรหิารสวนตาํบล ซึง่ไมสามารถ
คาดการณไดลวงหนา

6,871,200



400,320 754,560

24,000 5,000

38,520 82,320

838,320 1,027,320

42,000 42,000

20,000 10,000

103,220 158,400

30,000 5,000

300,000 50,000

คาตอบแทน

50,000

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิ
ราชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจาย
หมวดอืน่ๆ

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร 2,450,000 380,000 3,180,000

รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ 50,000

คาเชาบาน 42,000 42,000 84,000

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอก
เวลาราชการ

20,000 25,000 80,000

525,840

เงนิเดอืนพนกังาน 449,880 3,674,520 5,990,040

39,000 79,000

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่

145,310 704,480 1,111,410

เงนิประจาํตาํแหนง 42,000 228,000 354,000

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 10,000

4,695,960

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน 24,000 108,000 161,000

เงนิคาตอบแทนพเิศษนายก/รอง
นายก

45,600 45,600

เงนิเดือน (ฝ าย
ประจาํ)

คาตอบแทนพนกังานจาง 681,840 2,859,240

เงนิคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรกึษานายกเทศมนตรี นายก

90,720

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง 78,180 326,820

492,200

เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 1,209,600 1,209,600

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ าย
การเมือง)

เงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนง
นายก/รองนายก

90,720

เงนิเดอืนนายก/รองนายก 532,080 532,080

45,600 45,600

เงนิคาตอบแทนสมาชกิสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิน่

1,069,800 1,069,800

300,000

เบี้ยยงัชีพผูสูงอายุ 6,871,200 6,871,200

เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญ
ขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.) 325,000 325,000

300,000

เบี้ยยงัชีพผูป วยเอดส 42,000 42,000

แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

งบกลาง งบกลาง

รายจายตามขอผกูพนั 300,000

ขอบญัญตังิบประมาณรายจาย

แผนงานงบกลาง
แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา
แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 300,000

สาํรองจาย 492,200



แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

แผนงานงบกลาง
แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา
แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

200,000

50,000 50,000

50,000 15,000

50,000 60,000

20,000

100,000

100,000

50,000

130,000

20,000

150,000

50,000

300,000

20,000

2,000

30,000

โครงการดวยรกัและหวงใยครอบครวั
เดยีวกนั

2,000

โครงการตรวจวเิคราะหคณุภาพนํ้าเสีย 30,000

โครงการเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระ
นางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ

20,000 20,000

โครงการชุมชนสะอาด รวมใจ Big 
Cleaning

20,000

โครงการจดังานวนัเด็กแหงชาติ 300,000

โครงการเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ

20,000 20,000

โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 150,000

โครงการจดังานประเพณีสงกรานตและ
วนัผูสูงอายุ

50,000

โครงการคดัแยกขยะ 100,000 100,000

โครงการงานวชิาการนิทรรศการ
ผลงานหนูนอย

20,000

โครงการควบคมุและป องกนัโรค
ไขหวดันก

50,000

โครงการควบคมุและป องกนัโรค
พษิสุนขับา

130,000

โครงการ อบต.เคลือ่นทีพ่บประชาชน 100,000

โครงการเขาคายเยาวชน 100,000

คาใชจายอืน่ ๆ 7,000 7,000

โครงการ รกันํ้า รกัป า รกัษาแผนดนิ 20,000

คาใชจายในการเลือกต ัง้ 350,000 350,000

คาใชจายในการอบรมและสมัมนา 30,000 260,000 400,000

คาใชจายในการประชาสมัพนัธ 20,000 10,000 95,000

คาใชจายในการประชาสมัพนัธ
กจิการของ อบต.

100,000 100,000

80,000 80,000

คาใชจายในการจดัทาํเว็บไซดของ 5,000 5,000

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 30,000 250,000 380,000

คาใชจายในการแขงขนักีฬา
ประชาชน

200,000

คาใชจายในการจดัทาํแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรพัยสนิ



แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

แผนงานงบกลาง
แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา
แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

2,000

2,000

50,000

20,000

40,000

30,000

25,000

25,000

150,000

250,000

100,000

70,000

50,000

2,000

50,000

2,000

50,000

งบดาํเนินงาน

โครงการรณรงคป องกนัและแกไข
ปญัหายาเสพตดิ

50,000

โครงการพฒันาและสงเสรมิการบรหิาร
ศนูยพฒันาเด็กเล็ก

50,000

โครงการภูมปิญัญาทองถิน่ 2,000

โครงการเฝ าระวงัการบรโิภคอาหาร
สะอาดปลอดภยัปราศจากสารปนเปื้อน

50,000

โครงการพอ แม กาวไกลรูทนัโรค 2,000

โครงการฝึกอบรมและศกึษาดงูานเพือ่
พฒันาศกัยภาพกลุมสตรี

100,000

โครงการฝึกอบรมใหความรูเบื้องตนใน
การดบัเพลงิใหแกนกัเรียน

70,000

โครงการฝึกอบรมและศกึษาดงูานของ
คณะผูบรหิาร สมาชกิสภาทองถิน่ 
บุคลากรทองถิน่และผูนําทองถิน่

500,000 500,000

โครงการฝึกอบรมและศกึษาดงูานเพือ่
พฒันาคณุภาพชีวติผูสูงอายุ

250,000

โครงการป องกนัและลดอุบตัเิหตทุาง
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต

25,000

โครงการฝึกอบรม ทบทวน อาสาสมคัร
ป องกนัภยัฝ ายพลเรือน

150,000

โครงการป องกนัและบรรเทาความ
เดอืดรอนของประชาชนทีเ่กดิจากสา
ธารณภยั

30,000

โครงการป องกนัและลดอุบตัเิหตทุาง
ถนนในชวงเทศกาลปีใหม

25,000

โครงการประชาคมชาวบานเพือ่รบัฟงั
ความคดิเห็นของประชาชน

20,000

โครงการป องกนัโรคตดิตอทาง
เพศสมัพนัธและการต ัง้ครรภกอนวยัอนั
ควร

40,000

โครงการปณิธานความด ีคดิด ีทาํด ีเพือ่
สงัคม

2,000

โครงการประกวดรองเพลงพระราช
นิพนธ

50,000

โครงการโตไปไมโกง สรางเด็กไทยไม
คอรปัช ั่น

50,000 50,000

โครงการปฐมนิเทศผูปกครอง 2,000

คาใชสอย



แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

แผนงานงบกลาง
แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา
แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

100,000

2,000

2,000

2,000

50,000

40,000

100,000

30,000

50,000

20,000

20,000

653,400

350,000

2,000

2,000

150,000 30,000 150,000

20,000 50,000

200,000 50,000

30,000 50,000 5,000

5,000 30,000

400,000 30,000

50,000

60,000

300,000 140,000วสัดงุานบานงานครวั 50,000 490,000

470,000 1,130,000

วสัดกุีฬา 50,000

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ 60,000

440,000

วสัดคุอมพวิเตอร 40,000 150,000 275,000

คาวสัดุ

วสัดเุครือ่งแตงกาย 10,000 80,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง 60,000 130,000

วสัดไุฟฟ าและวทิยุ 200,000 30,000 265,000

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอลืน่ 230,000

โครงการแหเทยีนพรรษา 2,000

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 70,000 140,000 540,000

โครงการเสรมิสรางศกัยภาพ อสม.
ตาํบลหนองไผแกว

350,000

โครงการแหเกวียนกณัฑ 2,000

โครงการสนบัสนุนคาใชจายการบรหิาร
สถานศกึษา

653,400

โครงการสาํรวจแนวเขตและปรบัปรุงผงั
เมืองตาํบลหนองไผแกว

100,000 100,000

โครงการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพ
ชีวติผูพกิารและผูดอยโอกาสทางสงัคม

20,000

โครงการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพ
ชีวติผูสูงอายุ

20,000

โครงการสงเสรมิภาษาองักฤษข ัน้
พื้นฐานสาํหรบัเด็กและเยาวชน

30,000

โครงการสงเสรมิและพฒันากลุมอาชีพ 50,000

โครงการสงเสรมิการเรียนรูนอกระบบ
เด็กปฐมวยั

40,000

โครงการสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม 
สาํหรบัประชาชนและเยาวชน

100,000

โครงการวนัไหวครู 2,000

โครงการศกึษาเรียนรูโครงการตาม
พระราชดาํร ิพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวัฯ

50,000

โครงการวนัพอแหงชาติ 2,000

โครงการวนัแมแหงชาติ 2,000

โครงการรณรงคป องกนัและควบคมุ
โรคไขเลือดออก

100,000



แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

แผนงานงบกลาง
แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา
แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

100,000 10,000 30,000

1,552,200

5,000

50,000 60,000 10,000

10,000

5,000

8,000

12,000

8,000

12,000

21,000

5,000

16,000

17,000

3,200

50,000

300,000

70,000

เครือ่งออกกาํลงักายกลางแจง หมูที ่1 300,000

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ 70,000

เครือ่งกรองนํ้า 50,000

ครุภณัฑกีฬา

เครือ่งสาํรองไฟฟ า 6,400 9,600

ครุภณัฑงานบานงานครวั

เครือ่งพมิพ Multifunction ชนิด
เลเซอรสี

17,000

เครือ่งพมิพชนิดเลเซอรขาวดาํ 7,900 7,900

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

เครือ่งคอมพวิเตอร 32,000 48,000

พดัลมตดิผนงั 21,000

พดัลมเพดาน 5,000

ตูเก็บเอกสารแบบบานเลือ่นกระจก 12,000

โตะวางคอมพวิเตอร 5,000 5,000

ชุดโตะอาหารเด็ก 12,000

ตูเก็บเอกสาร 8,000

เครือ่งถายเอกสารระบบดจิติอล 100,000 100,000

ช ัน้วางแฟ มแบบ 40 ชอง 8,000 16,000

เกาอี้ 5,000

คาบรกิารโทรศพัท 34,000 34,000

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน

480,000

คาบรกิารไปรษณีย 50,000 50,000
คาสาธารณูปโภค

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 60,000 70,000

คาไฟฟ า 480,000

วสัดสุาํนกังาน 30,000 200,000 350,000

วสัดอุืน่ 100,000 100,000

วสัดกุอสราง 120,000 30,000 155,000

วสัดโุฆษณาและเผยแพร 10,000 10,000

คาอาหารเสรมิ (นม) 1,552,200

วสัดกุารเกษตร 30,000 30,000 60,000

วสัดวุทิยาศาสตรหรือการแพทย 100,000 240,000



แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

แผนงานงบกลาง
แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา
แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

10,000

787,000

50,000

224,000

คาตอเตมิหรือดดัแปลงอาคารบานพกั

โครงการปรบัปรุงหองประชุม อบต.
หนองไผแกว

500,000 500,000

138,000

โครงการกอสรางวางทอระบายนํ้า คสล.
 หลงัตลาดหนองปรือ หมู 1

313,000 313,000

โครงการขดุเจาะบอบาดาลบานอูปลาก ัง้ 
 หมู 3

150,000 150,000

560,900

โครงการกอสรางถงัเก็บนํ้าประปา หมู 3 179,800 179,800

โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนสายหมืน่จติ - ถนนสาย
 344  หมู 5

246,600 246,600

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ซอยหลงับานลุงบุญเลศิ  หมู 2

120,600 120,600

ชุดดบัเพลงิ 50,000

คาทีด่นิและ
สิง่กอสราง

คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค

กลองวงจรปิด(CCTV) ตลาดหนองไผ
แกว  หมู 5

393,750

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายหนองไผแกว - อูปลาก ัง้  หมู 3

560,900

โครงการกอสรางวางทอระบายนํ้า คสล.
 ถนนสายบานหนองปรือ - หนองกะได
อูม  หมู 1

138,000

โครงการตดิต ัง้สญัญาณไฟกระพรบิ  หมู
 5

224,000

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและ
สิง่กอสราง

393,750

ครุภณัฑเครือ่งดบัเพลงิ

รถบรรทกุ(ดเีซล) 787,000

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร

ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทกุ (ดเีซล) 688,000 688,000

ครุภณัฑวทิยาศาสตรหรือการแพทย

เตยีงพยาบาล 10,000

งบลงทุน



แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/
ประเภทรายจาย

แผนงานงบกลาง
แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา
แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน

200,000

150,000

200,000 37,500

130,000 100,000 65,000 3,933,600

1,182,000 680,000 5,014,880 9,875,000 735,000

25,000 4,253,600

รวม 9,540,000 9,721,960 14,651,160 51,400,000

30,000

งบเงนิ
อุดหนุน เงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็น
สาธารณประโยชน

264,000 501,500

เงนิอุดหนุนสวนราชการ

งบรายจาย
อืน่ รายจายอืน่ รายจายอืน่ 30,000

โครงการกอสรางร ัว้อาคารศนูยพฒันา
เด็กเล็ก อบต.หนองไผแกว

200,000

โครงการปรบัปรุงอาคารศนูยพฒันาเด็ก
เล็ก อบต.หนองไผแกว

150,000

โครงการปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟสัทติ
กคอนกรีต สายบานหนองในเชือ่มถนน
ทางหลวงสาย 344  หมู 4

823,500 823,500

อาคารตาง ๆ

โครงการซอมแซมถนนลูกรงั ซอย
บานเจนวล  หมู 2

171,300 171,300

โครงการปรบัปรุงถนนลูกรงั ซอยบาน
ทดินอย  หมู 2

435,300 435,300


