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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ        
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป            รวม 8,387,960 บาท 
งบบุคลากร               รวม 6,515,360 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)            รวม 2,657,520 บาท 
เงินเดือนนายก/รองนายก             จ านวน 514,080 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ส าหรับนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล     
จ านวน 2 คน ตั้งจ่าย 12 เดือน ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก                   จ านวน 42,120 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ส าหรับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน ตั้งจ่าย 12 เดือน ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล                
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก           จ านวน 42,120 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ส าหรับนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 2 คน ตั้งจ่าย 12 เดือน ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2557 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 86,400 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ส าหรับ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่าย 12 เดือน        
ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            จ านวน 1,972,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ 
(1) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 134,640.- บาท 
(2) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 110,160.- บาท 
(3) เลขานุการสภาอบต. ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 86,400.- บาท 
(4) สมาชิกสภาอบต. จ านวน 19 คน ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 1,641,600.- บาท 
ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         รวม 3,857,840 บาท 
เงินเดือนพนักงาน             จ านวน 2,637,120 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส านักปลัด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย นักจัดการ
งานทั่วไป และเจ้าพนักงานธุรการ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน        จ านวน 5,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ และเงินเพ่ิมต่างๆ ฯลฯ ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล ตั้งจ่าย 12 เดือน 

เงินประจ าต าแหน่ง         จ านวน 210,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง และเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ให้แก่ ปลัดองค์การบริหาร      
ส่วนต าบล และหัวหน้าส านักปลัด ตั้งจ่าย 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         จ านวน 873,720 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับ
รถยนต์ 3 ต าแหน่ง นักการภารโรง และคนงานทั่วไป 2 ต าแหน่ง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่าย   12 เดือน 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง        จ านวน 132,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพ่ิมต่างๆ ส าหรับพนักงานจ้าง ตั้งจ่าย 12 เดือน 
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งบด าเนินงาน          รวม 1,841,000 บาท 
ค่าตอบแทน          รวม 155,000 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 100,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)ส าหรับพนักงานส่วนต าบล,
พนักงานจ้าง,เงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง , เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ใน
การเลือกตั้ง ค่าตอบแทนอปพร. เงินรางวัล และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆที่มีค าสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวง ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  , หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 , 
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จ านวน 5,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล , พนักงานจ้าง และ    
ผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน          จ านวน 30,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล และผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติมและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        จ านวน 20,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล และผู้มีสิทธิ์เบิกค่าการศึกษาบุตร      
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย          รวม    601,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        จ านวน 100,000 บาท 
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเช่น ค่าลงทะเบียน ในการส่ง          
  คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล,พนักงานส่วนต าบล,พนักงานจ้าง ฯลฯ เข้าร่วมการ 
  ฝึกอบรม 
- ค่าถ่ายเอกสาร หรือเข้าปกหนังสือ   - ค่าซักฟอก 
- ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล     - ค่าเช่าทรัพย์สิน 
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่     - ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ   - ค่าจ้างเหมาจัดท าเว็บไซต์ 
- ค่าติดตั้งไฟฟูา,ประปา,โทรศัพท์,ค่าติดตั้งระบบ Lan,อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
- ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา และติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบ ารุงรักษา  
  หรือซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและอุปกรณ์ 
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด , แม่บ้าน , 
  หนักงานซ่อมบ ารุงประปา,ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       จ านวน 30,000 บาท 
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรอืคณะบุคคล เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร , อาหารว่าง , เครื่องดื่ม , ค่าของขวัญ ,      
  ค่าพิมพ์ เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่    
  เกี่ยวข้องกับการรับรอง 
          เพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมและทัศนศึกษาดูงาน และ 
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ  
  หรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานองค์กรอ่ืน และการประชุม 
  ประจ าเดือนของคณะกรรมการหน่วยงานอาสาต่างๆร่วมกับอบต.  
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร,อาหารว่าง,เครื่องดื่มต่างๆ ที่ใช้ในการเลี้ยงรับรองประชุมอ่ืนๆ และเจ้าหน้าที่           
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเข้าร่วมการประชุม  

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร , อาหารว่าง ที่ใช้ในการเลี้ยงรับรองสภาฯ และ  
  เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา 
- พิธีเปิดอาคารต่างๆ 
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 
  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562   
 
 
 
 
 
 



 
-23- 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       จ านวน 50,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะ
ผู้บริหาร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล , พนักงานส่วนต าบล , พนักงานจ้าง , อปพร , กู้ชีพ และเจ้าหน้าที่
อ่ืนที่มีค าสั่งแต่งตั้ง ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไชเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น     จ านวน 300,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ      
ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืนๆ)       
ฐานอ านาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 119 ล าดับที่ 1 
(3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค - บริโภค      จ านวน 6,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค บริโภค ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวง เรื่อง การบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2549 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 97 ล าดับที ่2 
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีวันส าคัญแห่งชาติและวันส าคัญทางราชการ จ านวน 5,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ อันเป็นงานรัฐพิธี วันส าคัญแห่งชาติ และวันส าคัญของทาง
ราชการ ค่าจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ ปูายไวนิล ปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพ่ือใช้ในงานรัฐพิธี เช่น  วันพ่อแห่งชาติ 
, วันแม่แห่งชาติ , วันปิยะมหาราช วันจักรี ฯลฯ ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของอปท . พ.ศ. 2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 106 ล าดับที่ 2 
 (5) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม      จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม บริเวณส านักงาน         
อบต.หนองแวง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ 
พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(5)(7) 
และพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 115 ล าดับที่ 2 
(6) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้น าท้องถิ่น     จ านวน 60,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้น าชุมชนท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ค่าบ ารุงสถานที่อบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง      
ปูายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) หน้าที่ 120 ล าดับที ่4 
 
 
 
 
 
 



 
-24- 

(7) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม     
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดท าปูายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุ
เครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 121 ล าดับที ่8 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        จ านวน 30,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุและครุภัณฑ์ ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ           รวม 395,000 บาท 
วัสดุส านักงาน          จ านวน 40,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ได้แก่ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ไม้บรรทัดเหล็ก  ที่เย็บ
กระดาษ เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดาน ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์   แผงปิด
ประกาศ นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ้นท์ ไม้บรรทัด เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟูม  สมุดบัญชี ธงชาติ สมุด
ประวัติข้าราชการ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน ในส านักงาน ฯลฯ 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         จ านวน 5,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟูา เครื่องวัด
กระแสไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา เข็มขัดรัดสายไฟฟูา 
ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 
วัสดุงานบ้านงานครัว         จ านวน 40,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา กระติกน้ าร้อน            
กระติกน้ าแข็ง ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        จ านวน 5,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล็อค ล็อคเกียร์ กระจกโค้งมน สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง 
เบาะรถยนต์ เบรก คลัช พวงมาลัย หม้อน้ า แบตเตอรี่ ล้อ ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมองข้าง กันชนรถยนต์  เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        จ านวน 250,000 บาท  
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน 
ก๊าส ฯลฯ 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่        จ านวน 5,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ ได้แก่ ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด แผ่นซีดี ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์         จ านวน 50,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิบ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ (แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์แบบซีดีรอม แบบออพ
ติคอล) ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค         รวม 690,000 บาท 
ค่าไฟฟ้า         จ านวน 600,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูา ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
อบต. และอาคารสถานที่ในความดูแลของอบต. 

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล        จ านวน 2,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 

ค่าบริการโทรศัพท์         จ านวน 8,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ เช่น การเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงคู่สายโทรศัพท์ ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ค่าบริการไปรษณีย์         จ านวน 5,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ , ค่าธนาณัติ , ค่าดวงตราไปรษณียากร , ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ , ค่าธรรมเนียม       
การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม       จ านวน 75,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ     เช่น 
ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว 
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ 
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งบลงทุน           รวม 31,600 บาท 
ค่าครุภัณฑ์           รวม 31,600 บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร        จ านวน 8,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 ตอน จ านวน 1 ตู้ๆละ 8,000.- บาท  เพ่ือใช้ในการเก็บ
เอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ฐานอ านาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล       จ านวน 13,600 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล รายละเอียด
ดังนี้ 
1. เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)   
2. ความละเอียดที่ก าหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) 
3. มีระบบแฟลชในตัว 
4. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก เมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน  
5. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้อง ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
6. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง  
ฐานอ านาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
เครื่องท าน้ าเย็น         จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น จ านวน 2 เครื่องๆละ 5,000.- บาท เพ่ือบริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ รายละเอียดดังนี้ 1. รับประกันคอมเพรสเซอร์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. เป็นราคารวมถังน้ า    ฐานอ านาจ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 128 ล าดับที ่6 
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งานบริหารงานคลัง         รวม 2,331,400 บาท 
งบบุคลากร          รวม 1,905,400 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         รวม 1,905,400 บาท 
เงินเดือนพนักงาน              จ านวน 1,341,240 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง นักวิชาการพัสดุ  นักวิชาการ
เงินและบัญชี และนักวิชาการจัดเก็บรายได้พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน        จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ และเงินเพ่ิมต่างๆ ฯลฯ ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล ตั้งจ่าย 12 เดือน 
เงินประจ าต าแหน่ง         จ านวน 42,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ให้แก่ ผู้อ านวยการกองคลัง ตั้งจ่าย 12 เดือน 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จ านวน 440,160 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วย       
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้และผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง        จ านวน 72,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆ ส าหรับพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้และผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ต้ังจ่าย 12 เดือน 

งบด าเนินงาน          รวม 382,000 บาท 
ค่าตอบแทน          รวม 177,000 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 80,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)ส าหรับพนักงานส่วนต าบล,
พนักงานจ้าง,เงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง , ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง   
ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ,
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561,หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จ านวน 5,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง หรือผู้มี
สิทธิ์ 
ค่าเช่าบ้าน          จ านวน 72,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล และผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        จ านวน 20,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล และผู้มีสิทธิ์เบิกค่าการศึกษาบุตรจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบ 
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ค่าใช้สอย          รวม 115,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        จ านวน 25,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ค่าลงทะเบียน
ในการส่งพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างไปฝึกอบรม , ประชุมและสัมมนา 
- ค่าถ่ายเอกสาร หรือเข้าปกหนังสือ   - ค่าซักฟอก 
- ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล     - ค่าเช่าทรัพย์สิน 
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่     - ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ   - ค่าจ้างเหมาจัดท าเว็บไซต์ 
- ค่าติดตั้งไฟฟูา,ประปา,โทรศัพท์,ค่าติดตั้งระบบ Lan,อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
- ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา และติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบ ารุงรักษา  
  หรือซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและอุปกรณ์ 
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด , แม่บ้าน , 
  หนักงานซ่อมบ ารุงประปา,ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       จ านวน 40,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พัก และอ่ืนๆ ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
(2) โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน     จ านวน 20,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าสแกนภาพ 
ค่าถ่ายเอกสารระวางแผนที่ ค่าค าขอ/ค่าคัดลอกข้อมูลเอกสารที่ดิน เอกสารสิทธิ์ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆที่จ าเป็น 
ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2550 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 120 ล าดับที ่6 
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี      จ านวน 20,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เช่น ค่าจ้างเหมา ท าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆที่จ าเป็น ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) หน้า 120 ล าดับที ่7 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุและครุภัณฑ์ ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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ค่าวัสดุ              รวม 90,000 บาท 
วัสดุส านักงาน          จ านวน 40,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ได้แก่ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ไม้บรรทัดเหล็ก  ที่เย็บ
กระดาษ เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดาน ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์   แผงปิด
ประกาศ นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ้นท์ ไม้บรรทัดเข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟูม   สมุดบัญชี ธงชาติ 
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์         จ านวน 50,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิบ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ (แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม       
แบบออพติคอล) ฯลฯ 

งบลงทุน          รวม 44,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ ์         รวม 44,000 บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

เก้าอ้ี          จ านวน 6,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี ส าหรับพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 ตัว ราคา 2,000 บาท และเก้าอ้ี ส าหรับ
ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 1 ตัว ราคา 4,000 บาท  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก       
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร        จ านวน 16,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 ตอน จ านวน 2 ตู้ๆละ 8,000.- บาท  เพ่ือใช้ในการ       
เก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ฐานอ านาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

ตู้เหล็ก 2 บาน         จ านวน 22,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จ านวน 4 ตู้ๆละ 5,500.- บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้                 
1. มีมือจับชนิดบิด 2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)                                   
ฐานอ านาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน     รวม 175,000 บาท 
งบด าเนินงาน          รวม 175,000 บาท 
ค่าใช้สอย          รวม 165,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(1) โครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัย    จ านวน 50,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัย  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูายโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืน      
ที่จ าเป็น ฐานอ านาจพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)        
พ.ศ. 2562 มาตรา 67(4) และพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 มาตรา 33(2) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 113 ล าดับที ่1 
(2) โครงการจัดตั้งจุดตรวจ และให้บริการประชาชนในวันส าคัญ    จ านวน 50,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดตั้งจุดตรวจ และให้บริการประชาชนในวันส าคัญ ในช่วง
เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ค่าน้ าดื่มน้ าแข็ง 
อาหารว่างส าหรับประชาชนที่มาใช้บริการ ค่าปูายโครงการ ปูายรณรงค์ ค่าไฟฟูา และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น            
ฐานอ านาจพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 (4) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 113 ล าดับที ่5 
(3) โครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพอปพร.     จ านวน 50,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.)  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ ค่าปูายโครงการ  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(4) , พรบ.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
2550 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ. 2553  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 113 ล าดับที่ 2 
(4) โครงการเสริมสร้างวินัย เข้าใจกฎ ลดอุบัติเหตุ .     จ านวน 15,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเสริมสร้างวินัย เข้าใจกฎ ลดอุบัติเหตุ  เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ      
พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(4) , 
พรบ.ก าหนดแผลและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) (30) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 113 ล าดับที ่ 6 

ค่าวัสดุ           รวม 10,000 บาท 
วัสดุอื่น           จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ส าหรับอปพร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น นกหวีด 
กระบองไฟ กระบองพลาสติก ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 113 ล าดับที ่3 
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แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       รวม 1,550,400 บาท 
งบบุคลากร          รวม 820,800 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         รวม 820,800 บาท 
เงินเดือนพนักงาน         จ านวน 778,800 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการ ศึกษาฯและนักวิชาการศึกษา 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน 

เงินประจ าต าแหน่ง         จ านวน 42,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง และเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ให้แก่ ผู้อ านวยการ          
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจ่าย 12 เดือน 

งบด าเนินงาน          รวม 630,000 บาท 
ค่าตอบแทน          รวม 227,000 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 100,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)ส าหรับพนักงานส่วนต าบล,
พนักงานจ้าง , พนักงานครู และผู้ดูแลเด็ก , เงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง , ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ,หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561,
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จ านวน 5,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล , พนักงานจ้าง , 
พนักงานครู , ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ 

ค่าเช่าบ้าน          จ านวน 72,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล และผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        จ านวน 50,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล , พนักงานครู และผู้มีสิทธิ์เบิก           
ค่าการศึกษาบุตรจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
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ค่าใช้สอย          รวม 113,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        จ านวน 30,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ค่าลงทะเบียน
ในการส่งพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างไปฝึกอบรม  , ประชุมและสัมมนา 
- ค่าถ่ายเอกสาร หรือเข้าปกหนังสือ   - ค่าซักฟอก 
- ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล     - ค่าเช่าทรัพย์สิน 
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่     - ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ   - ค่าจ้างเหมาจัดท าเว็บไซต์ 
- ค่าติดตั้งไฟฟูา,ประปา,โทรศัพท์,ค่าติดตั้งระบบ Lan,อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
- ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา และติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบ ารุงรักษา  
  หรือซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและอุปกรณ์ 
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด , แม่บ้าน , 
  หนักงานซ่อมบ ารุงประปา,ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       จ านวน 50,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง,      
ค่าเดินทาง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา  
ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2559 
(2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม      จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองแวง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ และค่าใช่จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ 
พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(5)(7) 
และพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 115 ล าดับที่ 6 
 (3) โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน      จ านวน 8,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปูายโครงการ ค่าหนังสือ วารสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ฐานอ านาจพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 
67(5)(6), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 105 ล าดับที ่18 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        จ านวน 15,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุและครุภัณฑ์ ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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ค่าวัสดุ           รวม 170,000 บาท 
วัสดุส านักงาน          จ านวน 50,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ได้แก่ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษไม้บรรทัดเหล็ก ที่เย็บกระดาษ 
เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดาน ตรายางเครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด           
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ้นท์ ไม้บรรทัดเข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟูม สมุดบัญชี ธงชาติ สมุดประวัติ
ข้าราชการ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงานฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว         จ านวน 35,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง 
ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ ส าหรับกองการศึกษาและ      
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแวง 

วัสดุก่อสร้าง          จ านวน 30,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ที่ใช้ส าหรับการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแวง 
ได้แก่ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว          
น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา        
ท่อต่างๆ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์         จ านวน 50,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิบ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ(แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม        
แบบออพติคอล) ฯลฯ 

วัสดุส ารวจ          จ านวน 5,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส ารวจ  เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าสาธารณูปโภค         รวม 120,000 บาท 
ค่าไฟฟ้า          จ านวน 100,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูา รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแวง 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม       จ านวน 20,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ        
เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ
ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ 
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งบลงทุน          รวม 99,600 บาท 
ค่าครุภัณฑ ์         รวม 99,600 บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทีย ู     จ านวน 23,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน จ านวน 1 เครื่อง       
โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู  
2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  
3. เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5  
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน  
5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์  
6. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัวห่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  
ฐานอ านาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
และตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 128 ล าดับที ่ 10 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทีย ู     จ านวน 40,200 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน จ านวน 1 เครื่อง       
โดยมีคณุลักษณะดังนี้  
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 30,000 บีทียู  
2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  
3. เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5  
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน  
5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์  
6. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัวห่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  
ฐานอ านาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
และตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 128 ล าดับที ่10 
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV      จ านวน 36,400 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จ านวน 2 เครื่องๆละ 18,200.- บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้  

1. ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว 
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล) 
2) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ า 55 นิ้ว 
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง  
6) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลงและภาพยนตร์  
7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 

ฐานอ านาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
และตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 129 ล าดับที ่14 
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา       รวม 7,395,373 บาท 
งบบุคลากร          รวม 3,230,340 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         รวม 3,230,340 บาท 
เงินเดือนพนักงาน              จ านวน 1,742,100 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 อัตราพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน    
ตั้งจ่าย 12 เดือน 

เงินวิทยฐานะ          จ านวน 168,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ส าหรับพนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จ านวน 1,236,240 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ส าหรับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และคนงานทั่วไป 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง        จ านวน 84,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพ่ิมต่างๆ ส าหรับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
คนงานทั่วไป 
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งบด าเนินงาน          รวม 2,141,033 บาท 
ค่าใช้สอย          รวม 962,570 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)  จ านวน 534,100 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแวง     
ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดอปท. พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0809.4/ว2673ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 101 ล าดับที่ 2 
 
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
     (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)       จ านวน 185,300 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา 
สังกัดอปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0809.4/ว2673 ลงวันที่ 9 
กรกฎาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 102 ล าดับที ่7 

(3) โครงการวันเด็กแห่งชาติ        จ านวน 30,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน          
ค่าปูายไวนิล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (6) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ     
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของอปท . พ.ศ. 2559เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 101 ล าดับที่ 4 

(4) ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
          จ านวน 50,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ฐานอ านาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 105 ล าดับที่ 21 

(5) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา          
                                                  จ านวน 40,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก และ
บุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าปูาย ค่าวัสดุ ค่าของสมนาคุณ 
ค่าจ้างเหมารถ ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (5)(6) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 103 ล าดับที่ 
11 
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(6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จ านวน 46,870 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) อัตราคนละ 430.- บาท/ปี ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดอปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/      
ว2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 103 ล าดับที ่12 
(7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)  จ านวน 32,700 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา    (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) อัตราคนละ 300.- บาท/ปี ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดอปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0809.4/ว2673    
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 103 ล าดับที ่10 

(8) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)   จ านวน 21,800 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  (ค่าหนังสือเรียน) 
อัตราคนละ 200.- บาท/ปี ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ การจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดอปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่มท 0809.4/ว2673 ลงวันที่ 9 
กรกฎาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 103 ล าดับที ่10 

(9) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)  จ านวน 21,800 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  (ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) อัตราคนละ 200.- บาท/ปี ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ การจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดอปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2673 
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 103  ล าดับที ่10 

ค่าวัสดุ           รวม 1,178,463 บาท 
ค่าอาหารเสริม (นม)               จ านวน 1,178,463 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) และส่งมอบ ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 5 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ฐานอ านาจหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 101 ล าดับที ่1 

งบเงินอุดหนุน          รวม 2,024,000 บาท 
เงินอุดหนุน          รวม 2,024,000 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสพฐ. จ านวน 5 แห่ง (ค่าอาหารกลางวัน)          จ านวน 2,024,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)จ านวน 5 แห่ง ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท .  พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 105 ล าดับที ่19 
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แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       รวม 982,300 บาท 
งบบุคลากร          รวม 874,800 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         รวม 874,800 บาท 
เงินเดือนพนักงาน         จ านวน 592,800 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ
นักวิชาการสุขาภิบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน 

เงินประจ าต าแหน่ง         จ านวน 42,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ให้แก่ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ตั้งจ่าย 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จ านวน 216,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับพนักงานจ้าง ต าแหน่ง คนงานทั่วไป จ านวน 2 ต าแหน่ง     
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง        จ านวน 24,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพ่ิมต่างๆส าหรับพนักงานจ้าง ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  ตั้งจ่าย 
12 เดือน 

งบด าเนินงาน          รวม 102,000 บาท 
ค่าตอบแทน          รวม 52,000 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 40,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และสนับสนุนค่าตอบแทนส าหรับอาสาบริบาลท้องถิ่น ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จ านวน 2,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล , พนักงานจ้าง และ   
ผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ 

ค่าเช่าบ้าน          จ านวน 5,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล และผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        จ านวน 5,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล และ ผู้มีสิทธิ์เบิกค่าการศึกษาบุตร    
จากองค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบ 
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ค่าใช้สอย          รวม 35,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        จ านวน 15,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ค่าลงทะเบียน
ในการส่งพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างไปฝึกอบรม , ประชุมและสัมมนา ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ และ
ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า       
(ตัวละ 6 บาทต่อปี ปีละ 2 ครั้ง) ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี    
ฐานอ านาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562          
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 99 ล าดับที ่13 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       จ านวน 15,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , 
ค่าเดินทาง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนต าบล , พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่อ่ืนที่มีค าสั่งแต่งตั้ง ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        จ านวน 5,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุและครุภัณฑ์ ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 
ค่าวัสดุ           รวม 15,000 บาท 
วัสดุส านักงาน          จ านวน 5,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ได้แก่ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ไม้บรรทัดเหล็ก  ที่เย็บ
กระดาษ เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดาน ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิด
ประกาศ นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ้นท์ ไม้บรรทัด เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟูม  สมุดบัญชี ธงชาติ 
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์         จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิบ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ(แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม       
แบบออพติคอล) ฯลฯ 
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งบลงทุน          รวม 5,500 บาท 
ค่าครุภัณฑ ์         รวม 5,500 บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ตู้เหล็ก 2 บาน         จ านวน 5,500 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จ านวน 1 ตู้ๆละ 5,500.- บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้           
1. มีมือจับชนิดบิด 2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)                                   
ฐานอ านาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
 
 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น      รวม 587,780 บาท 
งบด าเนินงาน          รวม 367,780 บาท 
ค่าใช้สอย          รวม 331,780 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(1) โครงการรณรงค์ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคระบาดและโรคติดต่อ   จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการรณรงค์ปูองกัน และเฝูาระวังโรคระบาด และโรคติดต่อ 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปูองกันโรค และวัสดุอ่ืนๆที่จ าเป็น ฯลฯ ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(3) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 98 ล าดับที ่6 

 (2) โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 250,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจพระราชบัญญัติปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ,พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551  มาตรา 33 (2) และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 99 ล าดับที ่11 

(3) โครงการรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น    จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการรณรงค์ปูองกัน แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เช่น 
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าวิทยากร ค่าปูายรณรงค์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน        
ที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)      
พ.ศ. 2552 มาตรา 67(3) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า 99 ล าดับที่ 
12 
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(4) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
            จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)    
พ.ศ. 2562มาตรา 67(3) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 98 ล าดับที ่8 
(5) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ      
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี         จ านวน 51,780 บาท      

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  เพ่ือจัดซื้อ
วัคซีนพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ตัวละ 30.- บาท ฐานอ านาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/     
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 100 ล าดับที ่14 

ค่าวัสดุ           รวม 36,000 บาท 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์        จ านวน 36,000 บาท 
ค่าจัดซื้อทรายอะเบท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบท เพ่ือใช้ในการปูองกันและก าจัดยุงลาย ซ่ึงเป็นพาหะน าโรคไข้เลือดออก 
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ฐานอ านาจ ตามพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 -2565) หน้า 98 ล าดับที ่7 

งบเงินอุดหนุน          รวม 220,000 บาท 
เงินอุดหนุน          รวม 220,000 บาท 
เงินอุดหนุนเอกชน 
 (1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง    จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 100 ล าดับที ่15 
(2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง     จ านวน 5,000 บาท 
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา         
ยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปูายโครงการ และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 100 ล าดับที ่15 
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(3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง     จ านวน 5,000 บาท 
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร         
ค่าเอกสารประกอบการอบรม และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 100 ล าดับที ่15 
(4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองข่า     จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา         
ยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปูายโครงการ และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 100 ล าดับที ่15 
(5) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองข่า     จ านวน 6,000 บาท 
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร          
ค่าเอกสารประกอบการอบรม และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(3) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 100 ล าดับที ่15 
(6) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองข่า     จ านวน 4,000 บาท 
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม และรายจ่ายอื่นที่จ าเป็น ฐานอ านาจพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท . 
พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 100 ล าดับที ่15 
(7) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระโซ่    จ านวน 10,000 บาท  
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา         
ยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปูายโครงการ และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 100 ล าดับที ่1 
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(8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระโซ่    จ านวน 5,000 บาท 
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล           
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 100 ล าดับที ่15  
 (9) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระโซ่    จ านวน 5,000 บาท  
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท . พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 100 ล าดับที ่15 
 (10) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านป่งแดง     จ านวน  6,000 บาท 
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม และรายจ่ายอื่นที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท . 
พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 100 ล าดับที ่15  
(11) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านป่งแดง     จ านวน 7,000 บาท 
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร        
ค่าเอกสารประกอบการอบรม และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 100 ล าดับที ่15 
 (12) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านป่งแดง     จ านวน 7,000 บาท 
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปูายโครงการ และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.    สภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 100 ล าดับที ่15 
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(13) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกเปลือย    จ านวน 6,200 บาท  
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา          
ยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปูายโครงการ และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ  พรบ. สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(3) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 100 ล าดับที ่15  
(14) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกเปลือย    จ านวน 6,400  บาท 
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม และรายจ่ายอื่นที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท . 
พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 100 ล าดับที ่15  
(15) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกเปลือย    จ านวน 7,400 บาท  
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ   และ
สุขภาพเด็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน และ
รายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง       
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท . พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 100 ล าดับที ่15 
(16) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนก่อ     จ านวน  6,580 บาท  
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา         
ยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปูายโครงการ และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 100 ล าดับที ่15 
(17) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนก่อ      จ านวน 6,000 บาท  
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม และรายจ่ายอื่นที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. 
พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 100 ล าดับที ่15  
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(18) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนก่อ     จ านวน 7,420 บาท 
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน และ
รายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง    
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท . พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 100 ล าดับที ่15 

(19) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเตาถ่าน     จ านวน 5,000 บาท  
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา         
ยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปูายโครงการ และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 100 ล าดับที ่15 

(20) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเตาถ่าน     จ านวน 7,000 บาท  
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร         
ค่าเอกสารประกอบการอบรม และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 100 ล าดับที ่15 

(21) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเตาถ่าน     จ านวน 8,000 บาท  
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน        
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม และรายจ่ายอื่นที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท . 
พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ 100 ล าดับที ่15 

(22) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโนนสะอาด    จ านวน 10,000 บาท  
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา         
ยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปูายโครงการ และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 100 ล าดับที ่15 
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(23) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโนนสะอาด    จ านวน 5,000 บาท  
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร         
ค่าเอกสารประกอบการอบรม และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 100 ล าดับที ่15 

(24) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโนนสะอาด    จ านวน 5,000  บาท  
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม และรายจ่ายอื่นที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท . 
พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 100 ล าดับที ่15 

(25) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าต้นยม    จ านวน 6,380 บาท 
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา         
ยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปูายโครงการ และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 100ล าดับที ่15 

 (26) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าต้นยม    จ านวน 6,000 บาท  
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม และรายจ่ายอื่นที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท . 
พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ 100 ล าดับที ่15 

(27) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าต้นยม    จ านวน 7,620 บาท  
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร         
ค่าเอกสารประกอบการอบรม และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 100 ล าดับที ่15 
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(28) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านบังอ่ี     จ านวน 7,000 บาท 
           เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา        
ยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปูายโครงการ และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 100ล าดับที ่15 

(29) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านบังอ่ี     จ านวน 6,000 บาท 
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท . พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 100 ล าดับที ่15 

(30) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านบังอ่ี     จ านวน 7,000 บาท 
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 100 ล าดับที ่15 

(31) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าหลวง    จ านวน 5,560 บาท  
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา          
ยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปูายโครงการ และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 100 ล าดับที ่15  

(32) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าหลวง    จ านวน 7,680 บาท 
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม และรายจ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท . 
พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 100 ล าดับที ่15   
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(33) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่11 บ้านเหล่าหลวง    จ านวน 6,760 บาท 
          เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนวิทยากร         
ค่าเอกสารประกอบการอบรม และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 100 ล าดับที ่15 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน       รวม 1,714,400 บาท 
งบบุคลากร          รวม 1,295,400 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         รวม 1,295,400 บาท 
เงินเดือนพนักงาน         จ านวน 728,280 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง และนายช่างโยธา พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่าย 12 เดือน 

เงินประจ าต าแหน่ง         จ านวน 42,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ให้แก่ ผู้อ านวยการกองช่าง ตั้งจ่าย 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จ านวน 465,120 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน พนักงานจ้าง ส าหรับ ผู้ช่วยช่างไฟฟูาและคนงานทั่วไป 3 ต าแหน่งพร้อม
ทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง        จ านวน 60,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพ่ิมต่างๆส าหรับพนักงานจ้าง ตั้งจ่าย 12 เดือน 

งบด าเนินงาน          รวม 344,000 บาท 
ค่าตอบแทน          รวม 164,000 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 90,000 บาท 
 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)ส าหรับพนักงานส่วนต าบล,
พนักงานจ้าง,เงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง , ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง    
ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 ,
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561,หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จ านวน 2,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างหรือ ผู้มี
สิทธิ์ 
ค่าเช่าบ้าน          จ านวน 42,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        จ านวน 30,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล และผู้มีสิทธิ์เบิกค่าการศึกษาบุตร     
จากองค์การบริหารส่วนต าบลได้ตามระเบียบ 
 
ค่าใช้สอย          รวม 50,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        จ านวน 20,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ค่าลงทะเบียน
ในการส่งพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างไปฝึกอบรม , ประชุมและสัมมนา 
- ค่าถ่ายเอกสาร หรือเข้าปกหนังสือ   - ค่าซักฟอก 
- ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล     - ค่าเช่าทรัพย์สิน 
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่     - ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ   - ค่าจ้างเหมาจัดท าเว็บไซต์ 
- ค่าติดตั้งไฟฟูา,ประปา,โทรศัพท์,ค่าติดตั้งระบบ Lan,อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
- ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา และติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบ ารุงรักษา  
  หรือซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและอุปกรณ์ 
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด , แม่บ้าน , 
  หนกังานซ่อมบ ารุงประปา,ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       จ านวน 20,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พัก และอ่ืนๆ ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุและครุภัณฑ์ ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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ค่าวัสดุ           รวม 130,000 บาท 
วัสดุส านักงาน          จ านวน 20,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ได้แก่ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ไม้บรรทัดเหล็ก ที่เย็บ
กระดาษ เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดาน ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิด
ประกาศ นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว   ลวดเย็บกระดาษ 
กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ้นท์ ไม้บรรทัด เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟูม สมุดบัญชี ธงชาติ 
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         จ านวน 50,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟูา เครื่องวัด
กระแสไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา เข็มขัดรัดสายไฟฟูา 
ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม          
ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟฯลฯ 
วัสดุก่อสร้าง          จ านวน 40,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ได้แก่   ไม้ต่างๆ ค้อน คีม จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย 
อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ 
วัสดุคอมพิวเตอร์         จ านวน 20,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิบ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ(แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม        
แบบออพติคอล) ฯลฯ 

งบลงทุน          รวม 75,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ์          รวม 75,000 บาท 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
เครื่องสกัดคอนกรีต        จ านวน 30,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
1. ประเภทเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 1 ลูกสูบ 
2. ปริมาตรลูกสูบ 52 ซีซี 
3. ก าลังแรงม้าสูงสุด 2.3 แรงม้า  
4. แรงกระแทก 20 - 55 จูล  
5. ความจุถังน้ ามันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร 
6. ระบบสตาร์ท เชือกดึงสตาร์ท 

ฐานอ านาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 
2558 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์  All In One  ส าหรับงานประมวลผล     จ านวน 23,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน 
  ไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ 
  ประมวลผลสูง จ านวน 1หน่วย  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน        
  ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าแยกจาก  
   หน่วยความจ าหลัก ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย 
   กว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิดSolid State Drive ขนาด 
  ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก ( External) จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย 
  กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface ) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3ช่อง 
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีชนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
ฐานอ านาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

ครุภัณฑ์อ่ืน 
เครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า (ซัมเมอร์ส)       จ านวน 22,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า (ซัมเมอร์ส) จ านวน 1 เครื่องๆละ 22,000.- บาท  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า  
ฐานอ านาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 128 ล าดับที ่8 
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งานไฟฟ้าถนน          รวม 3,130,000 บาท 
งบลงทุน          รวม 2,000,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ์          รวม 2,000,000 บาท 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า        จ านวน 2,000,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟูา จ านวน 1 คัน 
รายละเอียดดังนี้ 
1. ลักษณะท่ัวไป 
1.1 รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟูายกสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร  ตัวรถชนิด       

6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่  ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า   ตอนหน้า
เป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า  3 คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งกระบะ
เหล็กพร้อมดั้มพ์ มีความจุไม่น้อยกว่า 3 ลบ.เมตร ท างานด้วยการยกเทโดยระบบไฮดรอลิค ติดตั้งไฟสัญญาณ
วับวาบสีเหลือง  1 ดวง มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกก าหนด และตามความจ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีจ าหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด
สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของการผลิตได้ 

1.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และระบบ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในขอบข่ายการออกแบบพัฒนา การผลิต การซ่อมบ ารุงรักษาหรือบริการหลังการขาย 
โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง ทั้งนี้การก าหนดมาตรฐานต่างๆ เพ่ือประโยชน์ทางราชการเป็น
ส าคัญ 

2. ตัวรถยนต์ 
2.1 รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ 
2.2 มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า 
2.3 น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก ( G.V.W )ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม 
2.4 เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ า 
2.5 มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 2315-2551 
2.6 ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร ์
2.7 ระบบคลัชท์ แบบแห้งแผ่นเดียว 
2.8 ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว (พร้อมเพาเวอร์ช่วย) 
2.9 ระบบเบรค ตามมาตรฐานผู้ผลิต   
2.10 ระบบไฟฟูาตามมาตรฐานผู้ผลิต มีโคมไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบกก าหนด และตาม

ความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
2.11 มีเครื่องเล่นวิทยุ,เครื่องปรับอากาศพร้อมติดฟิล์มกรองแสง 
2.12 ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน  
2.13 มีศูนย์บริการภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง 
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3. กระบะบรรทุก 
3.1 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลบ.เมตร สร้างด้วยโครงเหล็กหนาแข็งแรงเป็นพิเศษ 
3.2 ส่วนพ้ืนสร้างด้วยเหล็กชุบซิ้งค์ มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กชุบซิ้งค์ต้องผ่านการ

ทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า  1,300 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน JISZ 2371 จากหน่วยงาน
ราชการที่มีขีดความสามารถในการทดสอบพร้อมเอกสารรับรองจากโรงงานที่ผ่านการทดสอบ และต้องมี
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

3.3 แผงข้างเปิด-ปิดได ้
4. ระบบการยกเท 

4.1 ท าการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคคุณภาพสูงดันใต้ท้องกระบะรถระบบส่งก าลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์  
ระบบ พี.ที.โอ. มีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ 

4.2 ชุดกระบอกไฮดรอลิคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก
โรงงานได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง 

5. เครนไฮดรอลิค 
5.1 เป็นเครนไฮดรอลิค (แบบข้อแข็ง) พร้อมกระเช้าที่สามารถท างานได้สูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร  
5.2 แขนยกท่อนปลาย (OUTER BOOM) เป็นมาตรฐานผู้ผลิต ยืดเข้า-ออก ได้ไม่น้อยกว่า 2 ท่อน  
5.3 ระบบการหมุนเป็นแบบฟันเฟือง (WORM SCREW SLEWING) วางตามแนวระนาบ หมุนได้ไม่น้อยกว่า 

360 องศา สามารถหมุนได้ท้ังซ้าย-ขวา แบบต่อเนื่องไม่สิ้นสุด 
5.4 มีขาหยั่ง ติดตั้งบริเวณฐานเครน ขนาดกว้างเหมาะสมต่อการท างานโดยท างานขึ้นลงด้วยระบบ              

ไฮดรอลิคยืดออกโดยใช้มือดึง สามารถควบคุมการทางานได้ทั้ง สองข้างของตัวรถ  
5.5 ความสามารถในการยก 2 เมตร สามารถยกน้ าหนักได้ 2,000 กิโลกรัม 
5.6 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ  เช่น DIN,EN,BS,CE,ECE,        

NFPA,UL,FM,SAE,JIS สถาบันใดสถาบันหนึ่ง หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก .)            
จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง 

6. ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
6.1 เป็นกระเช้าไฟเบอร์กลาส สามารถทนแรงดันกระแสไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 8KV  ต้องน าผลการทดสอบ

แรงดันไฟฟูาของกระเช้าจากสถาบันที่เชื่อถือได้ มาแสดงในวันยื่นซอง   
7. อุปกรณ์นิรภัยถุงมือป้องกันกระแสไฟฟ้า 

7.1 ถุงมือท าจากวัสดุ  BEINGNATURALLATEX  มีความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.  ถุงมือได้รับการตรวจ
มาตรฐาน และสามารถปูองกันกระแสไฟฟูาไม่น้อยกว่า 1,000 โวลท์ 

7.2 ถุงมือสามารถทดสอบการปูองกันกระแสไฟฟูาไม่น้อยกว่า 5,000 โวลท์ 
7.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับเช่น DIN, EN, BS, CE, ECE,       

NFPA , UL ,FM SAE,JIS สถาบันใดสถาบันหนึ่ง หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)          
จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง 
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8. สัญญาณไฟฉุกเฉิน 

8.1 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบ LED ขนาด (กว้างxยาว) ไม่น้อยกว่า 21x35 ซม. และสูงไม่เกิน 8 ซม.     
มีชุด หลอด LED ไม่น้อยกว่า 30 หลอด สามารถรับกระแสไฟได้ทั้ง 12 หรือ 24 โวลท์ ปรับจังหวะ
กระพริบในขณะติดตั้งได้ไม่น้อยกว่า 10 จังหวะ ฝาครอบท าด้วยโพลี่คาร์บอเนตหรือพลาสติก มีระดับกัน
น้ าและฝุุนไม่ต่ ากว่า IP67 โดยมีเอกสารรับรองค่า IP มาแสดงในวันยื่นซอง    

8.2 ติดตั้งสัญญาณไฟท้ายรถ เป็นแบบไฟเลี้ยว,ไฟเบรกและไฟถอยในตัว ขนาด (กว้างxยาวxสูง) ไม่น้อยกว่า 
10x20x3 ซม. มีชุดโคมไฟเป็นแบบ LED โดยรอบจ านวนไม่น้อยกว่า 10 หลอด สามารถรับกระแสไฟได้
ทั้ง 12 หรือ 24โวลท์ ฝาครอบท าด้วยโพลี่คาร์บอเนตหรือพลาสติก มีระดับกันน้ าและฝุุนไม่ต่ ากว่า IP67 
โดยมีเอกสารรับรองค่า IP มาแสดงในวันยื่นซอง    

8.3 สัญญาณไฟฉุกเฉินและสัญญาณไฟท้ายรถ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่
ยอมรับเช่น DIN,EN,BS,CE,ECE,NFPA,UL,FM,SAE,JIS สถาบันใดสถาบันหนึ่ง หรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีเอกสารหลักฐานมา
แสดงในวันยื่นซอง 

9. การพ่นสี 
9.1 การพ่นสีและข้อความ ตัวรถและตัวถังภายนอกพ่นสีพร้อมตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน และข้อความ

ตามท่ีก าหนด 
9.2 ภายนอกของตัวถัง พ่นสีจริงไม่น้อยกว่า 2 ชั้น  
9.3 ภายในตัวถัง ใต้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดี้ชู้ดหรือเทียบเท่าพ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า 2 ชั้น 

ก่อนพ่นสีจริง 
10. แถบสะท้อนแสง 

10.1 ด้านข้างและด้านท้ายของตัวรถติดแถบสะท้อนแสง ตามกรมการขนส่งทางบกก าหนด เป็นผลิตภัณฑ์ที่
ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับเช่น DIN,EN,BS,CE,ECE,NFPA,UL,FM,SAE,JIS 
สถาบันใดสถาบันหนึ่ง หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง 

11. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจ ารถ 
11.1 บล็อคถอดล้อพร้อมด้าม       จ านวน 1 ชุด 
11.2 ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ        จ านวน 1 ชุด 
11.3 แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้ามและเครื่องมือตามมาตรฐานผู้ผลิต   จ านวน 1 ชุด 
11.4 ชุดอัดจารบี         จ านวน 1 ชุด 
11.5 หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ     จ านวน 1 ชุด 

ฐานอ านาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  129 ล าดับที ่ 15 
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งบเงินอุดหนุน         รวม 1,130,000 บาท 
เงินอุดหนุน         รวม 1,130,000 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ        รวม 1,130,000 บาท 

1. อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร    จ านวน 200,000 บาท 
เพ่ือด าเนินการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง (สายบ้านนายยับ  ผากา ) ตามแบบการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารก าหนด ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 68(2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) หน้า 72 ล าดับที ่ 1 

2. อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร    จ านวน 100,000 บาท 
เพ่ือด าเนินการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า หมู่ที่ 2 บ้านหนองข่า (สายบ้านนายสมพงษ์ ไปบ้านโนนก่อ )      
ตามแบบการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารก าหนด ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 68(2) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า  75  ล าดับที ่ 16 

3. อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร    จ านวน 100,000 บาท 
เพ่ือด าเนินการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า หมู่ที่ 2 บ้านหนองข่า (สายไปบ้านหนองกกเปลือย) ตามแบบการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารก าหนด ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 68(2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) หน้า 75 ล าดับที ่ 20 

4. อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร    จ านวน 200,000 บาท 
เพ่ือด าเนินการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระโซ่ (สายไปห้วยทราย) ตามแบบการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารก าหนด ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 68(2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า  76 ล าดับที ่ 24 

5. อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร    จ านวน 100,000 บาท 
เพ่ือด าเนินการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า หมู่ที่ 8 บ้านโนนสะอาด (สายนานายแอ๊ด พรธรรม) ตามแบบ      
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารก าหนด ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 68(2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 82 ล าดับที ่53 

6. อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร    จ านวน 100,000 บาท 
เพ่ือด าเนินการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า หมู่ที่ 8 บ้านโนนสะอาด (สายบ้านนางกองมี  ดีดวงพันธ์) ตามแบบ
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารก าหนด ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 68(2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 81 ล าดับที ่ 52 
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7. อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร    จ านวน 100,000 บาท 

เพ่ือด าเนินการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าต้นยม (สายนานายหวาง) ตามแบบการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารก าหนด ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 68(2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า  83 ล าดับที ่ 60 

8. อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร    จ านวน 100,000 บาท 
เพ่ือด าเนินการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าต้นยม (สายลานยางมงคล) ตามแบบการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารก าหนด ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 68(2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 83 ล าดับที ่64 

9. อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร    จ านวน 80,000 บาท 
เพ่ือด าเนินการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 10 บ้านบังอี่ (สายบ้านนายชุน) ตามแบบการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
จังหวัดมุกดาหารก าหนด ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 68(2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     
หน้า 84 ล าดับที ่ 68 

10. อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร    จ านวน 50,000 บาท 
เพ่ือด าเนินการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 10 บ้านบังอ่ี (สายบ้านผอ.วิมาน) ตามแบบการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารก าหนด ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 68(2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 84 ล าดับที ่ 69 
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล       รวม 50,000 บาท 
งบด าเนินงาน          รวม 50,000 บาท 
ค่าใช้สอย          รวม 50,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(1) โครงการ "ห้องน้ าท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย" (ส านักปลัด)    จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการ "ห้องน้ าท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย" เช่น ค่าอาหารว่าง 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าปาูย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน และรายจ่ายอื่นที่จ าเป็น ฐานอ านาจพรบ.สภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (2) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 117 ล าดับที่ 13 

(2) โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ส านักปลัด)    จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าอาหารว่าง 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าปูาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฐานอ านาจพรบ.สภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (2)(7) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 116 ล าดับที ่6 

(3) โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุขด้วยวิถี 5 ส. (กองการศึกษา)    จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขด้วยวิถี 5 ส. เช่น ค่าอาหารว่าง 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าปูาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน และรายจ่ายอื่นที่จ าเป็น ฐานอ านาจพรบ.สภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (2)(5)(8) และพรบ.
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 117 ล าดับที ่11 

(4) โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ส านักปลัด)   จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)    
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าปูาย ค่าวัสดุ และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น  ฐานอ านาจ
พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (2)(7) 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่  ท้องถิ่น   
พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 115 ล าดับที ่4 

(5) โครงการรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย (ส านักปลัด) จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย 
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าปูาย ค่าวัสดุ และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ
พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (2)(7) 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น      
พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 117 ล าดับที ่12 
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งานบ าบัดน้ าเสีย         รวม 20,000 บาท 
งบด าเนินงาน          รวม 20,000 บาท 
ค่าใช้สอย          รวม 20,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(1) โครงการ "คืนคลองสวยท่ัวไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น" (ส านักปลัด)   จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ"คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น" เช่น ค่าอาหารว่าง 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าปูาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน  ฐานอ านาจพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562) มาตรา 67 (1) (7) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 18 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 116 ล าดับ ที ่7 

(2) โครงการพัฒนาศักยภาพต าบลภายใต้การบริหารจัดการน้ าแบบย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
     (ธนาคารน้ าใต้ดิน) (ส านักปลัด)      จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพต าบลภายใต้การบริหารจัดการน้ าแบบยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ าใต้ดิน) เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าปูาย ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 68 (3) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 117 ล าดับที ่14 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน      รวม 115,000 บาท 
งบด าเนินงาน          รวม 115,000 บาท 
ค่าใช้สอย          รวม 105,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(1) โครงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้     จ านวน 30,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุก่อสร้างและวัสดุอ่ืนๆที่จ าเป็นในการด าเนินการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ฐานอ านาจพรบ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(6) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของอปท. พ.ศ. 2560 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 111 ล าดับที่ 10 
(2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ  
                                                          จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ       
ค่าใช้อ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของอปท . พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 111 ล าดับที ่9 
 (3) โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและต าบล      จ านวน 5,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและต าบล โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 112 ล าดับที ่11 
(4) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และส่งเสริมการประกอบอาชีพ   จ านวน 20,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม             
ค่าปูายโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(6) มาตรา 68(7) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของอปท. พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 112 ล าดับที ่12 
(5) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส    จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส   โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็น ฐานอ านาจ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562มาตรา 67 (6) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 110 ล าดับที ่4 
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(6) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าปูายรณรงค์ ค่าน้ าดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 110 ล าดับที ่5 
(7) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน    จ านวน 15,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน     โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็น ฐานอ านาจ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562มาตรา 68 (5) (7) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)        หน้าที่ 110 ล าดับที ่2 
(8) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน    จ านวน 5,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น    
ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 
2553 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 112 ล าดับที ่13 
 
 
ค่าวัสดุ           รวม 10,000 บาท 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์        จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด ฐานอ านาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 
3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 110ล าดับที ่5 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ        รวม 80,000 บาท 
งบด าเนินงาน          รวม 80,000 บาท 
ค่าใช้สอย          รวม 80,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(1) โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดต าบลหนองแวง  จ านวน 80,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดต าบล    
หนองแวง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการด าเนินงาน ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล ค่าเสื้อกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าสนับสนุนเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น 
ฐานอ านาจพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
มาตรา 68(4) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 
2565) หน้าที่ 106 ล าดับที ่4 
 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น        รวม 345,000 บาท 
งบด าเนินงาน          รวม 10,000 บาท 
ค่าใช้สอย          รวม 10,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(1) โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา    จ านวน 5,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  โดยมี
ค่าใชจ้่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
ค่าปูายโครงการ ค่าเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่7)พ.ศ. 2562 มาตรา 67(5) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของอปท . พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 106 ล าดับที ่3 

(2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา   จ านวน 5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา    โดยมี

ค่าใชจ้่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
ค่าปูายโครงการ ค่าเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่7)พ.ศ. 2562 มาตรา 67(5) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของอปท . พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 106 ล าดับที ่3 
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งบเงินอุดหนุน            รวม 335,000 บาท 
เงินอุดหนุน            รวม 335,000 บาท 
เงินอุดหนุนเอกชน 

(1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่1 บ้านหนองแวง       จ านวน 5,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่1 บ้านหนองแวง ในการจัดงานประเพณีหมู่บ้าน
ประจ าปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อดอกไม้ธูปเทียน อาหาร อาหารว่าง ค่าปัจจัยถวายพระ และค่าใช้จ่ายอ่ืน    
ที่จ าเป็น ฐานอ านาจพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 7)        
พ.ศ. 2562 มาตรา 67(5)(8) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท.  พ.ศ. 2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 106 ล าดับที่ 1 
(2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่2 บ้านหนองข่า     จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองข่าในการจัดงานประเพณีหมู่บ้าน
ประจ าปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อดอกไม้ธูปเทียน อาหาร อาหารว่าง ค่าปัจจัยถวายพระ และค่าใช้จ่ายอ่ืน   
ที่จ าเป็น ฐานอ านาจพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 7)       
พ.ศ. 2562 มาตรา 67(5)(8) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 106 ล าดับที่ 1 
(3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่3 บ้านหนองกระโซ่    จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระโซ่ ในการจัดงานประเพณี
หมู่บ้านประจ าปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อดอกไม้ธูปเทียน อาหาร อาหารว่าง ค่าปัจจัยถวายพระ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง       
(ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(5)(8) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท.   พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 106 ล าดับที ่1 
(4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่4 บ้านป่งแดง     จ านวน 5,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านปุงแดง ในการจัดงานประเพณีหมู่บ้าน
ประจ าปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อดอกไม้ธูปเทียน อาหาร อาหารว่าง ค่าปัจจัยถวายพระ และค่าใช้จ่ายอ่ืน    
ที่จ าเป็น ฐานอ านาจพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 มาตรา 67(5)(8) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 106 ล าดับที่ 1  
(5) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่5 บ้านหนองกกเปลือย    จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกเปลือย ในการจัดงานประเพณี
หมู่บ้านประจ าปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อดอกไม้ธูปเทียน อาหาร อาหารว่าง ค่าปัจจัยถวายพระ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง     
(ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(5)(8) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท.   พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 106 ล าดับที ่1 
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(6) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่6 บ้านโนนก่อ     จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนก่อ ในการจัดงานประเพณีหมู่บ้าน
ประจ าปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อดอกไม้ธูปเทียน อาหาร อาหารว่าง ค่าปัจจัยถวายพระ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็น ฐานอ านาจพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 
2562 มาตรา 67(5)(8) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 106 ล าดับที่ 1 
(7) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่7 บ้านเตาถ่าน     จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเตาถ่าน ในการจัดงานประเพณีหมู่บ้าน
ประจ าปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อดอกไม้ธูปเทียน อาหาร อาหารว่าง ค่าปัจจัยถวายพระ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็น ฐานอ านาจพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
มาตรา 67(5)(8) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท.   พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 106 ล าดับที ่1 
(8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่8 บ้านโนนสะอาด    จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโนนสะอาด ในการจัดงานประเพณี
หมู่บ้านประจ าปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อดอกไม้ธูปเทียน อาหาร อาหารว่าง ค่าปัจจัยถวายพระ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพ่ิมเติมถึง       
(ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(5)(8) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท.   พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 106 ล าดับที ่1 
(9) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่9 บ้านเหล่าต้นยม    จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าต้นยม ในการจัดงานประเพณี
หมู่บ้านประจ าปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อดอกไม้ธูปเทียน อาหาร อาหารว่าง ค่าปัจจัยถวายพระ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง     
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(5)(8) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท.  พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 106 ล าดับที ่1 
(10) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่10 บ้านบังอ่ี    จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านบังอ่ี ในการจัดงานประเพณีหมู่บ้าน
ประจ าปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อดอกไม้ธูปเทียน อาหาร อาหารว่าง ค่าปัจจัยถวายพระ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็น ฐานอ านาจพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)        
พ.ศ. 2562 มาตรา 67(5)(8) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ที ่106 ล าดับที่ 1 
(11) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่11 บ้านเหล่าหลวง      จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าหลวงในการจัดงานประเพณี
หมู่บ้านประจ าปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อดอกไม้ธูปเทียน อาหาร อาหารว่าง ค่าปัจจัยถวายพระ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพ่ิมเติมถึง         
(ฉบับที ่7)  พ.ศ. 2562 มาตรา 67(5)(8) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท.  พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 106 ล าดับที ่1 
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(12)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองแวง เพื่อด าเนินงานโครงการเข้าค่ายพุทธธรรม จ านวน 70,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ สภาวัฒนธรรมต าบลหนองแวง เพ่ือด าเนินงานโครงการเข้าค่ายพุทธธรรม 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาประกอบอาหารอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถวายพระวิทยากร และวิทยากร          
ค่าจัดท าปูายโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล        
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562มาตรา 67(5)(8) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 107 ล าดับที ่6 
 
(13) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองแวง เพื่อด าเนินงานโครงการตักบาตรเทโวโรหณะและประกวด 
       สรภัญญะ         จ านวน 60,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ สภาวัฒนธรรมต าบลหนองแวง เพ่ือด าเนินงานโครงการ ตักบาตรเทโว
โรหณะและประกวดสรภัญญะ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง ค่าเงินรางวัล เงินบ ารุงทีม
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(5)(8) และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561 - 
2565) หน้าที่ 108 ล าดับที ่11 

(14) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองแวง เพื่อด าเนินงานโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน 
จ านวน 70,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ สภาวัฒนธรรมต าบลหนองแวง เพ่ือด าเนินงานโครงการบวชสามเณร ภาคฤดู
ร้อน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง น้ าดื่ม น้ าปานะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถวายพระวิทยากร 
ค่าวิทยากร ค่าจัดท าปูาย โครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่7)พ.ศ.2562มาตรา67(5)(8) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย     
เงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 107  ล าดับที ่9 

(15) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองแวง เพื่อด าเนินงานโครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะและศีลจารี      
       เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาถวายเป็นพุทธบูชา จ านวน 30,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ สภาวัฒนธรรมต าบลหนองแวง เพ่ือด าเนินงานโครงการปฏิบัติธรรม       
บวชเนกขัมมะและศีลจารีเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาถวายเป็นพุทธบูชา   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงสถานที ่ค่าอาหาร น้ าปานะ ค่าวัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น   ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (5)(8) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 108 ล าดับที ่12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-65- 

 
(16) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองแวง เพื่อด าเนินงานโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันสืบสาน 
       วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์      จ านวน 30,000 บาท 

จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ สภาวัฒนธรรมต าบลหนองแวง เพ่ือด าเนินงานโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และ
วันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง   ค่าจ้างเหมา
จัดเตรียมสถานที ่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูายโครงการ ค่าเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น    ฐานอ านาจ พรบ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(5)(6) และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) หน้าที่ 108 ล าดับที ่10 

(17) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองแวง เพื่อด าเนินงานโครงการประเพณีวันลอยกระทง  
      จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ สภาวัฒนธรรมต าบลหนองแวง เพ่ือด าเนินงานโครงการจัดประเพณี       
ลอยกระทง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าปูาย และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น     
ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
มาตรา 67(5)(8) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 107 ล าดับที ่8 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว      รวม 10,000 บาท 
งบด าเนินงาน          รวม 10,000 บาท 
ค่าใช้สอย          รวม 10,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

 (1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร    จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร    โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าปูายโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น 
ฐานอ านาจพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
มาตรา 68 (7) (12) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 96    ล าดับที่ 2 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       รวม 1,881,500 บาท 
งบลงทุน          รวม 1,881,500 บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         รวม 1,881,500 บาท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
(1) ปูกระเบื้องพ้ืนอาคารเอนกประสงค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแวง  จ านวน 98,200 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปูกระเบื้องพ้ืนอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแวง โดยปูกระเบื้อง
ขนาด 12 x 12 นิ้ว กว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 15.40 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 184.80 ตร.ม.  ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ฐานอ านาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 87ล าดับที ่ 1 

 (2) ก่อสร้างประตูเลื่อนเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแวง    จ านวน  23,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูเลื่อนเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ประตูเหล็กเลื่อน            

ยาว 6.00 เมตร สูง 1.50 เมตร  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ฐานอ านาจหนังสือ      
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 89 ล าดับที ่ 12 

(3) ก่อสร้างห้องน้ าพร้อมอ่างล้างมือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแวง   จ านวน 256,600 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ าพร้อมอ่างล้างมือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแวง  โดยก่อสร้างห้องน้ า

จ านวน 4 ห้อง พร้อมอ่างล้างมือ แต่ละห้องมีขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร พร้อมปูายโครงการ จ านวน    
1 ปูาย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ฐานอ านาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 88 ล าดับที ่ 6 
(4) ถมดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแวง      จ านวน  33,900 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเกรดเกลี่ยและถมดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร    
ยาวเฉลี่ย 80 เมตร  หนาเฉลี่ย 1.60 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 384 ลบ.ม. ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวง ฐานอ านาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 90  ล าดับที ่16 
(5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่1 บ้านหนองแวง  
     (สายบ้านนางจ าปี คนเพียร - บ้านนายไพวัลย์  ไชยสัตย์)    จ านวน 200,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง  (สายบ้านนางจ าปี คนเพียร -    
บ้านนายไพวัลย์  ไชยสัตย์) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย     
ข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการจ านวน 1 ปูาย        
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 67(1) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 33 ล าดับที ่15 
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(6) ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ มข.2527 หมู่ที่ 4 บ้านป่งแดง         จ านวน 370,000 บาท 
     (ล าห้วยจงอาง จุดนานายบุญมี  ยืนยง)  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ มข.2527 หมู่ที่ 4 บ้านปุงแดง (ล าห้วยจงอาง 
จุดนานายบุญมี  ยืนยง) ขนาดสันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 10.00 เมตร  พร้อมติดตั้งปูาย
โครงการจ านวน 1 ปูาย ตามแบบแปลน มข.2527 ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล    
พ.ศ. 2537 มาตรา 68 (1) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 47 ล าดับที ่87 

(7) ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่5 บ้านหนองกกเปลือย     จ านวน 67,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกเปลือย  โดยการติดตั้งท่อเมนต์

ประปา ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(1) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา้ 50 ล าดับที ่102 

(8) ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที ่5 บ้านหนองกกเปลือย (สายนาเหล่า)   จ านวน 132,300 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกเปลือย (สายนาเหล่า)  ขนาดพ้ืนผิวจราจร      

กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 820 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 656 ลบ.ม. ติดตั้ง       
ท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 2 จุด (จุดละ 6 ท่อน) พร้อมติดตั้งปูายโครงการจ านวน        
1 ปูาย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(1) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 49 ล าดับที ่100 

 (9) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่6 บ้านโนนก่อ  
      (สายบ้านนายยุพิน  ยืนยง ถึงบ้านนางเกี้ยง บุญมา )     จ านวน 200,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโนนก่อ (สายบ้านนายยุพิน  ยืนยง ถึงบ้าน
นางเกี้ยง บุญมา )  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 
0.50 เมตร หรือพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย   ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล        
พ.ศ. 2537 มาตรา 67(1) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 51 ล าดับที ่109 

(10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเตาถ่าน (สายบ้านนางอัมพร  ถนัดทาง)   
จ านวน 200,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเตาถ่าน (สายบ้านนางอัมพร) ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนผิวจราจร         
ไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 1 ปูาย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล   
หนองแวง ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(1) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 53 ล าดับที ่122 
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(11) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านบังอ่ี (สายสามแยกวัดป่าสักไปบ้านป่งแดง) จ านวน 
100,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่10 บ้านบังอ่ี (สายสามแยกวัดปุาสักไป บ้านปุงแดง)  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ฐานอ านาจ พรบ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(1) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 65 ล าดับที ่177 

(12) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าหลวง (สายบ้านนายอรุณ  สีมันตะ) จ านวน 
200,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าหลวง (สายบ้านนายอรุณ  สีมันตะ)     
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 1 ปูาย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวง ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(1) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 68 ล าดับที ่196 
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แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร         รวม 30,000 บาท 
งบด าเนินงาน          รวม 30,000 บาท 
ค่าใช้สอย          รวม 20,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(1) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพระราชด าร ิ จ านวน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทาง
พระราชด าริ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าวิทยากร 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 68 (5)(7) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 96  ล าดับที่ 
26 
(2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ- 
     พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี     จ านวน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฐานอ านาจ หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 91 ล าดับที ่3 

 
ค่าวัสด ุ          รวม 10,000 บาท 
วัสดุการเกษตร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบหมุน จานพรวน คราด ปุ๋ย วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สปริงเกลอร์ ฯลฯ 
 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้        รวม 10,000 บาท 
งบด าเนินงาน          รวม 10,000 บาท 
ค่าใช้สอย          รวม 10,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(1) โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ า จ านวน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างปุา    
รักษ์น้ า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง น้ าดื่มน้ าแข็ง ค่าปูายโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืน      
ที่จ าเป็น ฐานอ านาจพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)       
พ.ศ. 2562 มาตรา 67(7) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 116 ล าดับที ่8 
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แผนงานงบกลาง 
งบกลาง          รวม 11,203,887 บาท 
งบกลาง          รวม 11,203,887 บาท 
งบกลาง          รวม 11,203,887 บาท 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม        จ านวน   96,507 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในฐานะนายจ้างของพนักงานจ้าง  , ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก            
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราร้อยละ 5% ฐานอ านาจพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ,หนังสือส านักงาน 
ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงาน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง) 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน        จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม     
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บปุวย ตามหรือสูญหาย อันเนื่องมาจาก
การท างานให้แก่นายจ้าง โดยค านวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี ฐานอ านาจพ.ร.บ.เงินทดแทน ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4172ลงวันที่ 24 ธันวาคม 
2561 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ               จ านวน 8,278,800 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองแวง ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 109 ล าดับที ่1 

เบี้ยยังชีพคนพิการ                จ านวน 2,061,600 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยสงเคราะห์ผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ ในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองแวง ฐานอ านาจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2553 (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 109 ล าดับที ่2 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์         จ านวน 120,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ปุวยติดเชื้อโรคเอดส์ จ านวน 10 คน ๆละ 1,000.- บาท/เดือน ตั้งจ่าย         
12 เดือน ฐานอ านาจระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 109 ล าดับที ่3 
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ส ารองจ่าย          จ านวน 300,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน อันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดการณ์ไว้
ล่วงหน้าได้ หากไม่ได้รับการแก้ไขอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ และประชาชนโดยรวมได้ เช่น กิจการ
ประปา ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ไฟปุา หมอกควัน โรคติดต่อ เกิดโรคระบาด ข้าวยากหมากแพง 
สภาวะเศรษฐกิจตกต่ า และสาธารณภัยต่างๆ ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของอปท. พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช)      จ านวน 136,980 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์ เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง สมทบเงิน   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุข ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในแต่ละปี 
(จ านวนประชากร 7,610 คน ๆละ 45.- บาท เป็นเงิน 342,450.-บาท x 40 % = 136,980.-บาท) ฐานอ านาจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือสมทบกองทุน          
พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 100 ล าดับที ่15 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)    จ านวน 200,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ บ านาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประมาณการรายรับไม่รวมเงิน
อุดหนุน x 1 % ) ฐานอ านาจ หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/       
ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 , หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ที่ มท 
0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว 3466 
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 


