
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส

อําเภอ ทุงสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 68,444,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,549,300 บาท

งบบุคลากร รวม 8,977,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,416,760 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก นายกองคการ
บริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตาม
อัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบริหาร
สวนตําบล /รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามอัตราที่
กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก นายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามอัตราที่
กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจาก
เงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,702,760 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และรองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,561,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,759,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลของสํานักปลัด
พร้อมเงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท
.กําหนด ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 3 ปี ตั้ง
จายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราว คาตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลรับรองให้แกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจาย
จากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้างสวน
ตําบล ตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและมี
สิทธิ์ ได้รับคาตอบแทนเป็นรายเดือน ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 478,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างของลูกจ้างประจําสํานักปลัด พร้อมเงินปรับ
ปรุงประจําปีตามบัญชีกําหนดตําแหนงที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,866,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของสํานัก
ปลัด ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 180,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
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งบดําเนินงาน รวม 5,251,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 477,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ตามภารกิจ  ตามกฎหมาย
ขององคการบริหารสวนตําบล เชน เงินรางวัล เงินคาตอบแทน
คณะกรรมการฯ เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา ที่ได้รับคําสั่ง
ให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป)

คาเชาบ้าน จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล ที่มี
สิทธิเบิกจายได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 127,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกจาย ได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้ง
จายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าใช้สอย รวม 3,360,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,846,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายละเอียดดังนี้
-คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ จํานวน  10,000.- บาท
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     เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ และข้อบังคับตางๆ คารับวารสาร เป็นต้น
-คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก คาล้างรูป  จํานวน  3,000.- บาท
     เพื่อจายเป็นคาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก คาล้างรูป เป็นต้น
-คากําจัดสิ่งปฏิกูล  จํานวน  840,000.- บาท
     เพื่อจายเป็นคากําจัดสิ่งปฏิกูล คาจ้างเหมากําจัดขยะมูล
ฝอย เป็นต้น
-คาเชาทรัพยสิน  จํานวน  20,000.- บาท
     เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) เป็นต้น
-คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน  100,000.- บาท
     เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสี่ยง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาทําแผน
พับ โปสเตอร ปฏิทิน สมุด-หนังสือประชาสัมพันธและงานตางๆ ที่
จะต้องดําเนินการและอยูในอํานาจหน้าที่ เป็นต้น
-คาเบี้ยประกัน  จํานวน  10,000.- บาท
     เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกันรถยนตสวนกลางขององคการ
บริหารสวนตําบล เป็นต้น
-คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  จํานวน  50,000
.- บาท
     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา เป็น
ต้น
-คาจ้างเหมาบริการ  จํานวน  800,000.- บาท
     เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชน คาประชาสัมพันธ คาจ้าง
เหมาแบกหามสัมภาระ คาบริการกําจัดปลวก คาขุดหลุม คาวาง
แนว คากําจัดวัชพืช คาใช้จายในการทําประเมินความพึงพอใจ
ประกอบการทําโบนัส และคาใช้จายตางๆ ที่ต้องดําเนินการและ
อยูในอํานาจหน้าที่ เป็นต้น
-คาติดตั้งโทรศัพท  จํานวน  4,500.- บาท
     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ เป็นต้น
-คาติดตั้งไฟฟ้า  จํานวน  4,500.- บาท
     เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้า เป็นต้น
-คาติดตั้งประปา  จํานวน  4,500.- บาท
     เพื่อจายเป็นคาติดตั้งประปา เป็นต้น
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
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ไป งานบริหารทั่วไป)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาพิมพ
เอกสาร ฯลฯ รวมทั้งคาบริการและคาใช้จายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจาย
ในการเลี้ยงรับรองการต้อนรับ บุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศ เยี่ยมชม และทัศนศึกษาดูงานการจัดประชุมตางๆ ที่
องคการบริหารสวนตําบลเป็นเจ้าภาพในการประชุม ตั้งจายจาก
เงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาของรางวัล หรือเงินรางวัล ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

คาชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยหรือคาสินไหมทดแทน ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการ
แขงขัน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการตามคําสั่งของผู้
บังคับบัญชาโดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะคาระวางบรรทุก คาจ้างคนหาบ
หาม และอื่นๆ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทาง
ไปราชการ คาใช้จายที่เป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของข้าราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจายจากเงิน
รายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร (ฝ่ายการเมือง)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการตามคําสั่งของผู้
บังคับบัญชาโดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะคาระวางบรรทุก คาจ้างคนหาบ
หาม และอื่นๆ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทาง
ไปราชการ คาใช้จายที่เป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของข้าราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจายจากเงิน
รายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

คาเบี้ยเลี้ยงพยาน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงพยาน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
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คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

โครงการ Office Cleaning Day ตําบลหนองหงส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการ Office Cleaning Day ตําบลหนองหงส  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)หน้าที่ 205
 ลําดับที่ 9 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. 
และพนักงานสวนตําบล

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกอบต. และพนักงานสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)หน้าที่ 123
 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

โครงการเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้ง กรณีการเลือกตั้งเป็นการทั่ว
ไป หรือกรณีทดแทนตําแหนงวาง ฯลฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 202
 ลําดับที่ 5 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
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โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการให้ความรู้ด้าน
กฎหมายตางๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 200
 ลําดับที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป)

โครงการองคกรโปรงใสหางไกลการทุจริต จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการองคกรโปรงใสหาง
ไกลการทุจริต
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 205
 ลําดับที่ 8
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและผู้นํา
ชุมชน

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและผู้นํา
ชุมชน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)หน้าที่ 206
 ลําดับที่ 10
ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป)
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นและสิทธิประโยชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายเบื้องต้นและสิทธิประโยชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 200
 ลําดับที่ 1
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าวัสดุ รวม 850,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชนน้ํายาล้างจานและ
อุปกรณ น้ํายาล้างห้องน้ําและอุปกรณ ไม้กวาด พรมเช็ดเท้า ผ้า
เช็ดมือ น้ําดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ น้ํามัน
เบรค ยางนอก ยางใน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง อัดจารบี แกสหุงต้ม ถาน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เชน แอลกอฮอล ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด เคมีภัณฑ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปรส
เตอร พูกันและสี ฟิลม เมมโมรี่การด ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรเชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 564,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของสํานักงานและไฟฟ้าสาธารณะที่ อบต.จํา
ต้องจาย เชน คาไฟฟ้าสํานักงาน คาไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค
ตางๆ ในเขตพื้นที่ตําบลหนองหงส
-คาไฟฟ้าสํานักงานที่ทําการ และกิจการ อบต.
-คาไฟฟ้ากิจการประปา
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่ใช้ในสํานักงานและที่สาธารณะในพื้นที่
รับผิดชอบ ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่ใช้ในการติดตอราชการ คาโทรศัพท
เคลื่อนที่ ตามอัตราที่ระเบียบกฎหมายกําหนด และคาใช้จายใน
การเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร และอุปกรณที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการเขียน ปรับปรุงข้อมูล การดูแล
ระบบ การพัฒนาเว็ปประจําสํานักงาน www.nonghongs.go.th 
การสอนการใช้อินเตอรเน็ต และการพัฒนาบุคลากรในสํานัก
งาน บุคคลที่สนใจตลอดจนถึงคาธรรมเนียมการเชาพื้นที่การให้
บริการอินเตอรเน็ต การพัฒนาระบบการเชื่อมตอระบบไร้สายโดย
รอบอาคารสํานักงาน ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ รายจายเพื่อซอม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลนาหลวงเสน
ตามโครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอทุงสง ตั้งจายจาก
เงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 892,800 บาท
งบบุคลากร รวม 592,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 592,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 402,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลของสํานักปลัด
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท
.กําหนด ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 3 ปี ตั้ง
จายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวาง
แผนสถิติและวิชาการ)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 190,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ ของสํานักปลัด ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจาย
จากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวาง
แผนสถิติและวิชาการ)

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล ที่มี
สิทธิเบิกจายได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
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ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการ รายละเอียดดังตอไปนี้
-คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
-คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก คาล้างรูป
-คาโฆษณาและเผยแพร รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ 
-คาจ้างเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชน คา
ประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ คาบริการกําจัด
ปลวก คาขุดหลุม คาวางแนว คากําจัดวัชพืช คาใช้จายในการทํา
ประเมินความพึงพอใจประกอบการทําโบนัส และคาใช้จาย
ตางๆ ที่ต้องดําเนินการและอยูในอํานาจหน้าที่ เป็นต้น
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้
-คารับรองรายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-พิธีเปิดอาคารตางๆ    
-คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  
ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการตามคําสั่งของผู้
บังคับบัญชาโดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะคาระวางบรรทุก คาจ้างคนหาบ
หาม และอื่นๆ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทาง
ไปราชการ คาใช้จายที่เป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบันประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ)

โครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ อบต.พบประชาชน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 201
 ลําดับที่ 4
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน คาซอมครุภัณฑตางๆ คาบํารุงรักษา
ทรัพยสิน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลด คลิป
 ฯลฯ 
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้เชน ผ้า
หมึก ตลับหึก แผนซีดีบันทึกข้อมูล สายเคเบิล เมนบอรด ฯลฯ
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ)

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอม
กลาง ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

งานบริหารงานคลัง รวม 4,661,120 บาท
งบบุคลากร รวม 3,477,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,477,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,518,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลของกองคลังพร้อม
เงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กํานด ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราว คาตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลรับรองให้แกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจาย
จากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบล ตาม
กฎหมายวาด้วยเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและมีสิทธิได้รับคา
ตอบแทนเป็นรายเดือน ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 293,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างของลูกจ้างประจํากองคลัง พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปีตามบัญชีกําหนดตําแหนงที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 562,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของกองคลัง ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,184,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 205,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ตามภารกิจ ตามกฎหมาย
ขององคการบริหารสวนตําบล เชน เงินรางวัล เงินคาตอบแทน
คณะกรรมการฯ เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ ตั่ง
จายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)

คาเชาบ้าน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล ที่มี
สิทธิเบิกจายได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกจาย  ได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้ง
จายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 852,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา
-คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับตางๆ คารับวารสาร
-คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 
-คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก คาล้างรูป
-คาจ้างเหมาบริการ เชน คาทําป้ายประชาสัมพันธ คาจ้างเหมา
ปรับปรุงแผนที่ภาษี
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัด
กิจกรรมตางๆ ที่มีความจําเป็นและความเหมาะสม ตั้งจายจากเงิน
รายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการตามคําสั่งของผู้
บังคับบัญชา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ คาระวางบรรทุก คาจ้างคนหาบ
หาม และอื่นๆ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทาง
ไปราชการ คาใช้จายที่เป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา สําหรับพิธีการ วันสําคัญตางๆ ตามวาระและโอกาสที่จํา
เป็น และมีความสําคัญ ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินองคการบริหารสวน
ตําบลหนองหงส ขั้นการสํารวจข้อมูลภาคสนาม ตําบลหนองหงส

จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ขั้นการสํารวจข้อมูลภาค
สนาม ตําบลหนองหงส 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที2่07
 ลําดับที่ 12
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)

โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองหงส

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 207
 ลําดับที่ 11
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน คาซอมครุภัณฑตางๆ คาบํารุงรักษา
ทรัพยสิน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 127,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 52,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ น้ํามัน
เบรค ยางนอก ยางใน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง อัดจารบี แกสหุงต้ม ถาน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปรส
เตอร สติ๊กเกอร สี พูกัน แปรง ผ้าขาวดิบ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผ้าหมึกและตลับหมึก แผนซี
ดีบันทึกข้อมูล สายเคเบิล เมนบอรด ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,488,080 บาท

งบบุคลากร รวม 664,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 664,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 280,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลสํานักปลัด พร้อม
เงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนด ตาม
กรอบแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 3 ปี ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 335,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของสํานัก
ปลัด ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย)

งบดําเนินงาน รวม 774,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 78,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา ที่ได้รับคําสั่ง
ให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล ที่มี
สิทธิเบิกจาย ได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าใช้สอย รวม 366,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายละเอียดดังนี้
-คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
-คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก คาล้างรูป
-คาจ้างเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชน คา
ประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ คาบริการกําจัด
ปลวก คาขุดหลุม คาวางแนว คากําจัดวัชพืช และคาใช้จาย
ตางๆ ที่ต้องดําเนินการและอยูในอํานาจหน้าที่ เป็นต้น ตั้งจาย
จากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาพิมพ
เอกสาร ฯลฯ รวมทั้งคาบริการและคาใช้จายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจาย
ในการเลี้ยงรับรองการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศ เยี่ยมชม และทัศนศึกษาดูงานการจัดประชุมตางๆ ที่
องคการบริหารสวนตําบลเป็นเจ้าภาพในการประชุม ตั้งจายจาก
เงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ของ
สํานักงานปลัดตามคําสั่งอนุมัติของผู้บังคับบัญชาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

โครงการจัดซื้อจัดจ้างไฟกระพริบโซลาเซลลและกระจกโค้งองคการ
บริหารสวนตําบลหนองหงส

จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดซื้อจัดจ้างไฟกระพริบโซลา
เซลลและกระจกโค้งองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  100
 ลําดับที่ 28
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

โครงการซักซ้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการซักซ้อมมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 100
 ลําดับที่ 29
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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โครงการซักซ้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย หนวย
งานภาครัฐและเอกชน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการซักซ้อมมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย หนวยงานภาครัฐและเอกชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 102
 ลําดับที่ 33
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 97
 ลําดับที่ 23
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

โครงการฝึกอบรม อปพร. จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม อปพร.
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 97
 ลําดับที่ 22
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วันที่พิมพ : 11/6/2563  14:03:34 หน้า : 26/85



โครงการสงเสริมวินัยจราจรและป้องกันยาเสพติดองคการบริหาร
สวนตําบลหนองหงส

จํานวน 61,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมวินัยจราจร
และป้องกันยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 101
 ลําดับที่ 31
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ น้ํามัน
เบรค ยางนอก ยางใน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง อัดจารบี แกสหุงต้ม ถาน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชนเครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล ตลับผลหมึกสําหรับเครื่องพิมพ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน เครื่องดับเพลิงหัวฉีดน้ํา
ดับเพลิง ทอดูดน้ําดับเพลิง หัวกะโหลกเครื่องสูบน้ําดับเพลิง ถัง
เคมีดับเพลิง ข้อตอ ข้อแยก น้ํายาเคมีดับเพลิง และอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ รายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวม
ถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 777,920 บาท

งบบุคลากร รวม 589,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 589,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 369,480 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นัก
วิชาการศึกษาของสํานักปลัดพร้อมเงินปรับปรุงประจําปีตาม
ตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนด  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง
พนักงานสวนตําบล 3 ปี ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 220,440 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของสํานัก
ปลัด ตําแหนง ผู้ชวยนักวิชาการศึกษา ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 178,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวัน
หยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผน
งานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

ค่าใช้สอย รวม 143,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 58,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ 
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซักฟอก คาระวางรถบรรทุก คาล้าง
รูป
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการ เชน คาประชา
สัมพันธ คาจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ คาบริการกําจัดปลวก  คา
ขุดหลุม คาวางแนว คากําจัดวัชพืช เป็นต้น  ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการตามคําสั่งของผู้
บังคับบัญชาโดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะคาระวางบรรทุก คาจ้างคนหาบ
หาม และอื่น ๆคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทาง
ไปราชการ คาใช้จายที่เป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบันประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัยชอดอกไม้โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
คาจัดทําพานพุมดอกไม้  พานประดับพุมดอกไม้ พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม้พวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา
หรือหรีด สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใช้ในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่
สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว119  ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561  ตั้งจาย
จากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา)

วันที่พิมพ : 11/6/2563  14:03:34 หน้า : 31/85



โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่
พัก คายานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
หน้าที่108 ลําดับที่ 9  
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 ธง ผ้า ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผ้าหมึกและตลับ
หมึกสี-ขาวดํา แผนซีดีบันทึกข้อมูล สายเคเบิล เมนบอรด ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  ตางๆ เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,213,240 บาท
งบบุคลากร รวม 2,544,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,544,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,460,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและจายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตําแหนง ครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาป่า ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ควนไม้แดง 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 210,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ตําแหนง ครู คศ.2 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาป่า  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านควนไม้แดง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 850,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแล
เด็ก และผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
ป่า, ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิด
ผล, ตําแหนง ผู้ชวยหัวหน้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และผู้ชวยครูผู้ดูแล
เด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาป่า ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล  ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านควนไม้แดง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  จํานวน  19,100.- บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได้  จํานวน  4,900.- บาท (ปรากฎตามแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 3,159,240 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,240 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 9,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แกข้าราชการสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามคําสั่งผู้บังคับบัญชา
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 103,240 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการสวนท้อง
ถิ่นของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
เกิดผล  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 995,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการตามคําสั่งของผู้
บังคับบัญชาโดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะคาระวางบรรทุก คาจ้างคนหาบ
หาม และอื่น ๆคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทาง
ไปราชการ คาใช้จายที่เป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบันประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการตามคําสั่งของผู้
บังคับบัญชาโดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะคาระวางบรรทุก คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่น ๆคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไป
ราชการ คาใช้จายที่เป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบันประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
) หน้าที1่04 ลําดับที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 860,000 บาท

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน, สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) และสนับสนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) แกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านควนไม้แดง,
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล,
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
หน้าที่110 ลําดับที่ 12  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (ปรากฎตามแผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาป่า  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านควนไม้แดง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 2,052,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 9,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาป่า
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้
แดง เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 9,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาป่าศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านควนไม้แดง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 9,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านควนไม้แดง เชน แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโตะ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,980,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กเล็ก เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้
แดง โรงเรียนบ้านนาเกิดผล  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ โรงเรียนบ้าน
คลองขุด โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช  โรงเรียนราชประชานุเคราะห 19
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 9,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทยเพื่อใช้
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิด
ผล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 9,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเกษตรเพื่อใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาป่าศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 9,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง เชน กระดาษเขียนโปสเตอร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุกีฬา จํานวน 9,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬาเพื่อใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาป่า ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 9,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อใช้ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านควนไม้แดง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

งบลงทุน รวม 1,050,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,050,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุงตอเติมและซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาป่า

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุง ตอเติมและซอมแซมอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาป่า- 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
หน้าที่105 ลําดับที่ 3
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

โครงการปรับปรุงห้องน้ํา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงห้องน้ํา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิด
ผล
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
หน้าที่107 ลําดับที่ 8
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างห้องน้ํา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างห้องน้ํา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้
แดง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
หน้าที่106 ลําดับที่ 6
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนามสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 490,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเลนสนามสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 104
 ลําดับที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,460,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,460,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,280,000 บาท

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหนองหงส สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จํานวน  1,280,000.-  บาท
ตั้งไว้เพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา เพื่ออุดหนุน
อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาเกิดผล โรงเรียนวัดคงคา
เจริญ โรงเรียนบ้านคลองขุด
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อุดหนุนสวนราชการ โรงเรียนบ้านคลองขุด จํานวน 60,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสวนราชการ โรงเรียนบ้านคลองขุด โครงการสนับ
สนุนคาตอบแทนบุคลากรด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ตั้งจายจาก
เงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา),เพื่ออุดหนุนสวนราชการ โรงเรียนบ้านคลอง
ขุด โครงการสนับสนุนคาตอบแทนบุคลากรด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

อุดหนุนสวนราชการ โรงเรียนบ้านนาเกิดผล จํานวน 60,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสวนราชการ โรงเรียนบ้านนาเกิดผลโครงการเสริม
สร้างประสิทธิภาพและอัตรากําลังครูผู้สอนปฐมวัย เพื่ออุดหนุน
สวนราชการ โรงเรียนบ้านนาเกิดผลโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและอัตรากําลังครูผู้สอนปฐมวัย ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

อุดหนุนสวนราชการ โรงเรียนวัดคงคาเจริญ จํานวน 60,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสวนราชการ โรงเรียนวัดคงคาเจริญ โครงการสอน
เสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยครูเจ้าของภาษา ตั้งจายจาก
เงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 650,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  93
 ลําดับที่ 16
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  199
 ลําดับที่ 7
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
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โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะครบ
วงจรและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองคการ
บริหารสวนตําบลหนองหงส

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการขยะครบวงจรและการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  198
 ลําดับที่ 6
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน ยาฉีดพน
หมอกควัน กําจัดยุง ยารักษาโรคระบาดอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได้ (ปรากฎตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
อื่น)

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ-อุดหนุนอาสาสมัคร อสม. จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายให้กับการจัดกิจกรรมของ อสม.ตาม
โครงการสาธารณสุขมูลฐานหมูบ้าน และการดําเนินกิจกรรมอื่นใด
ตามที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (ปรากฎตามแผน
งานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนท้องกอนวัย
อันควร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการรณรงคป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชนท้องกอนวัยอันควร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2577
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 96
 ลําดับที่ 21
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแตงกายชุดฝึก
โขน ละคร ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 13,234,250 บาท

งบบุคลากร รวม 3,512,350 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,512,350 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,111,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ประจําปี และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนข้าราชการสวนท้องถิ่นประจําปี กองชาง ตั้งจายจาก
เงินรายได้(ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของข้าราชการสวนท้องถิ่น เชน เงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ฯลฯ สังกัด
กองชาง ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและ
ชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น   ที่ควรได้รับตามระเบียบกฎหมาย
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและ
ชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,175,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 155,670 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง เชน เงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ฯลฯ สังกัดกองชาง ตั้ง
จายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
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งบดําเนินงาน รวม 2,670,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 370,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ทําหน้าที่ ผู้รับ
ผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ได้รับคาตอบ
แทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด ตามหนังสือ ดวนที่สุดที่ กค
 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง สังกัดกองชางที่
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

คาเชาบ้าน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนท้องถิ่น สังกัดกองชาง ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผน
งานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลสังกัด
กองชาง ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผน
งานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
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ค่าใช้สอย รวม 1,235,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาจ้างเหมาถายสําเนาแบบแปลน
-  คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ  แผนพับใบปลิวตางๆ เกี่ยว
กับการประชาสัมพันธ ระเบียบ กฎหมาย การบังคับใช้
กฎหมาย เชน พรบ.ขุดดินและถมดิน พรบ.น้ํามันและเชื้อเพลิง พร
บ.ควบคุมอาคาร และข้อบังคับตางๆ  คารับวารสาร
-  คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุกสิ่งของสัมภาระตางๆ
-  คาจ้างเหมาบริการ เชน คาล้างรูป  จ้างอัดภาพถาย  คาจ้าง
ประชาสัมพันธ  คาจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ  คาบริการกําจัก
ปลวก  คาขุดหลุม  คาวางแนว  คากําจัดวัชพืช  
-  คาธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียมในการจดทะเบียน คา
ธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบที่ดิน คาประกันภัยรถยนตและ
รถจักรยานยนต ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
 และคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผน
งานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คารับรองบุคคลและคณะบุคคล
-  คาใช้จายในการจัดงานตางๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ เชน วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา  งานปี
ใหม งานวันเด็ก งานสงกรานต วันกตัญญู งานลอยกระทง เป็น
ต้น  
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับ
เป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนและคาใช้
จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา  ของ
พนักงานสวนตําบลและลูกจ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏตาม
แผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องอัด
สําเนา รถจักรยานยนต  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปรับ
อากาศ  ตู้  โตะ  เก้าอี้  ตู้เก็บเอกสาร  ฯลฯ
-  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน อาคารสํานัก
งาน  อาคารโรงประชุม  ถนน  ประปา  ไฟฟ้า  ฯลฯ  วัสดุ
ตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ค่าวัสดุ รวม 1,065,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน หลอด
ไฟฟ้า สายไฟ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน แปรง ไม้กวาด สบู ผง
ซักฟอก ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเกี่ยวกับวัสดุงานกอสร้าง เชนไม้
ตางๆ ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบลอก ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเกี่ยวกับวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยาง
ใน  ยางนอก  ผ้าเบรก  โซ  สเตอร  หลอดไฟ  ฯลฯ สําหรับ รถ
จักรยานยนต  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเกียร น้ํามันเฟองท้าย น้ํามันไฮดรอลิค ฯลฯ สําหรับ
รถขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส และ รถของสวน
ราชการอื่น ในพื้นที่ตําบลหนองหงส  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาจัดซื้อสารส้ม คลอรีน และสารเคมีตางๆ ที่ใช้ในการ
ทดสอบคุณภาพน้ํา  เพื่อใช้ในกิจการประปา 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร สารเคมีป้องกันและกําจัด
วัชพืช และอุปกรณ ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเกี่ยวกับ วัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ไม้
กระดาน สี พูกัน แปรง และอุปกรณตอพวง , เก็บข้อมูลไฟล
ดิจิตอล เกี่ยวกับกล้องถายภาพ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)  
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ่งของเครื่องแตงกายตางๆ เชน รองเท้า ถุง
มือ หมวก แวนตา เสื้อ อุปกรณป้องกัน ฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  แผนดิสก  แผนCD  หมึก
พิมพ  สายตอพวงตางๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)    

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเกี่ยวกับวัสดุงานสํารวจ เชน บันไดอลูมิ
เนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)    

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ่งของอื่นๆ เชน มิเตอรน้ํา -ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด-ปิดแกส ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
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งบลงทุน รวม 7,001,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 350,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบ 2 จํานวน 350,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก (12 core) 
หรือดีกวา  สําหรับคอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยเฉพาะและมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.1 GHz จํานวนไม
น้อยกวา 2 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผล
แบบ 64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันไมน้อยกวา 16 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกวา ขนาด
ไมน้อยกวา 32 GB 
- สนับสนุนการทํางาน RAID ไมน้อยกวา RAID 0, 1, 5 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม
น้อยกวา 10,000 รอบ ตอนาที หรือ ชนิด Solid State Drive 
หรือดีกวา และมีความจุไมน้อยกวา 450 GB จํานวนไมน้อยกวา 4
 หนวย 
- มี DVD-ROM หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External)   จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 2
 ชอง 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap 
จํานวน 2 หนวย 
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2562  ตั้งจายจากเงินรายได้  (ปราก
ฎตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,651,900 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุงขึงหนัง หมูที่ 13 
ตําบลหนองหงส

จํานวน 499,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทุงขึงหนัง หมูที่ 13 ระยะทาง 190.00 เมตร  ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
น้อยกวา 760.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1ป้าย ตามแบบแปลนแบบขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองหงสเลขที่ 820-62-28 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 132  ลําดับ
ที่ 9 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุงหม้าย-นบเพิง หมูที่ 
2 ตําบลหนองหงส

จํานวน 481,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านทุงหม้าย – นบเพิง หมูที่ 2 ระยะ
ทาง 180.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา 720.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1ป้าย ตามแบบแปลนแบบขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองหงสเลขที่ 820-62-38 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี   (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 127 ลําดับ
ที่ 4 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชัย  คงมี
ศรี  หมูที่ 1 ตําบลหนองหงส

จํานวน 481,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนผิวจราจรกแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายสมชัย  คงมีศรี หมูที่ 1 ระยะ
ทาง 180.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา 720.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1ป้าย ตามแบบแปลนแบบขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองหงสเลขที่ 820-62-37 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 126 ลําดับ
ที่ 3 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยางหุน หมูที่ 8 ตําบล
หนองหงส

จํานวน 498,600 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายยางหุน หมูที่ 8 ระยะทาง 190.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา 760.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1ป้าย ตามแบบแปลนแบบขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองหงสเลขที่ 820-62-29 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 128 ลําดับ
ที่ 5 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน)
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โครงการกอสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต สาย
ตรงข้ามศูนยสะพาน หมูที่ 7 ตําบลหนองหงส

จํานวน 471,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลทติก
คอนกรีต สายตรงข้ามศูนยสะพาน หมูที่ 7 ตําบลหนองหงส ระยะ
ทาง 258.00 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมน้อยกวา 1,032.00 ตารางเมตร โดยกอสร้างผิวจราจร
ลาดยางแบบแอสฟัลทติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนแบบของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเลขที่ 820-62-34 เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 142 ลําดับที่ 20 ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน)

โครงการซอมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต สายข้างศูนย
พลังงาน-นาเกิด หมูที่ 5 ตําบลหนองหงส

จํานวน 496,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลทติก
คอนกรีต สายข้างศูนยพลังงาน - นาเกิด หมูที่ 5 เริ่มต้นจาก กม
.2 + 674 - กม.2 + 932 ระยะทาง 285.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 1,140.00
 ตารางเมตร โดยกอสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลทติก
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนแบบขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
หงสเลขที่ 820-62-33 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 139 ลําดับที่ 17 ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุน (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน)
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โครงการซอมสร้างถนนลาดยาง สายนาเกาะและวางทอระบายน้ํา 
หมูที่ 14 ตําบลหนองหงส

จํานวน 497,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลทติก
คอนกรีต สายนาเกาะ หมูที่ 14  ตําบลหนองหงส ระยะ
ทาง 250.00 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมน้อยกวา 1,000.00 ตารางเมตร โดยกอสร้างถนนลาด
ยางผิวจราจรแบบแอสฟัลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนแบบ
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเลขที่ 820-62-40 เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 150 ลําดับที่ 28 ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน)

โครงการซอมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนาใหญ หมูที่ 12 ตําบล
หนองหงส

จํานวน 181,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลทติก
คอนกรีต สายนาใหญ หมูที่ 12 ตําบลหนองหงส ระยะ
ทาง 82.00 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมน้อยกวา 369 ตารางเมตร โดยกอสร้างผิวจราจรลาดยาง
แบบแอสฟัลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตามแบบแปลนแบบของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเลขที่ 820-62-35 เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 149 ลําดับที่ 27 ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน)
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โครงการซอมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต 
สายวงแหวน หมูที่ 10 ตําบลหนองหงส

จํานวน 498,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลทติก
คอนกรีต สายวงแหวน หมูที่ 10 ตําบลหนองหงส ระยะ
ทาง 283.00 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมน้อยกวา 1,132.00 ตารางเมตร โดยกอสร้างผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนแบบของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเลขที่ 820-62-30 เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี   (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 147 ลําดับที่ 25 ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน)

โครงการซอมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต สาย
หน้าบ้านนายฟอง  รัตนกระจาง หมูที่ 11 ตําบลหนองหงส

จํานวน 468,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลทติก
คอนกรีต สายหน้าบ้านนายฟอง  รัตนกระจาง หมูที่ 11 ตําบล
หนองหงส ระยะทาง 360.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา 1,080.00 ตารางเมตร โดยกอสร้างผิวจราจรลาดยางแบบแอ
สฟัลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการจํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนแบบขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองหงสเลขที่ 820-62-31 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 148 ลําดับ
ที่ 26 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
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โครงการซอมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต สายพรุเจ หมู
ที่ 3 ตําบลหนองหงส

จํานวน 480,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลทติก
คอนกรีต สายพรุเจ หมูที่ 3 ระยะทาง 185.00 เมตร ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 925 ตาราง
เมตร โดยกอสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลทติก
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนแบบขององคการบริหารสวนตําบล
หนองหงสเลขที่ 820-62-25 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 136 ลําดับที่ 14 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุน (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน)

โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรถนนหินคลุก สายทุงป่อง หมูที่ 9 
ตําบลหนองหงส

จํานวน 484,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาบุกเบิกถนนผิวจราจรแบบหินคลุก สายทุงป่อง หมู
ที่ 9 ตําบลหนองหงส ระยะทาง 570.00 เมตร  ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา 2,280.00 ตารางเมตร โดยถมดินยก
ระดับ จํานวน 1,705.25 ลูกบาศกเมตร (หลวม) พร้อมเกรดเกลี่ย
บดอัดเรียบ พร้อมลงหินคลุก จํานวน 285.00 ลูกบาศก
เมตร (หลวม) พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ พร้อมป้ายประชา
สัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนแบบขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองหงส  เลขที่ 820-62-27 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 125 ลําดับที่ 2  ตั้ง
จายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน)

วันที่พิมพ : 11/6/2563  14:03:35 หน้า : 60/85



โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายนาป่า ซอย 8 - โรงอิฐ 
หมูที่ 4 ตําบลหนองหงส

จํานวน 472,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบหินคลุก สายนา
ป่า ซอย 8 – โรงอิฐ หมูที่ 4  ชวงที่ 1 ระยะทาง 1,140 เมตร ผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร เสริมหินคลุกจํานวน 855 ลูกบาศก
เมตร (หลวม) พร้อมเกลี่ยบดทับ 
ชวงที่ 2 ระยะทาง 125 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00
 เมตร เสริมหินคลุกจํานวน 93.75 ลูกบาศกเมตร (หลวม) พร้อม
เกลี่ยบดทับ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้ง 2 ชวง ไมน้อย
กวา 5,060 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนแบบขององคการบริหารสวนตําบล
หนองหงสเลขที่ 820-62-32 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 152 ลําดับที่ 30 ตั้ง
จายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน) 

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต สาย
บ้านเหนือ - ถนนทุงสงนาบอน หมูที่ 6 ตําบลหนองหงส

จํานวน 610,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลทติก
คอนกรีต สายบ้านเหนือ – ถนนทุงสงนาบอน หมูที่ 6 (บริเวณ
สามแยกบ้านนางเฉลี่ยว ชูยัง) โดยทําการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบด
ทับ แล้วกอสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลทติก
คอนกรีต ระยะทาง 325.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา 1,300.00 ตารางเมตร และวางทอระบายน้ํา คสล.มอก
.ชั้น 3 ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.60x1.00 
เมตร จํานวน 1 จุด ทอ 8 ทอน  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนแบบขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองหงสเลขที่ 820-62-39 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 141 ลําดับ
ที่ 19 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน)
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อไห้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง ตั้ง
จายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน),เพื่อจายเป็นคา
ออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อไห้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน)

งบรายจ่ายอื่น รวม 50,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 50,000 บาท
รายจายอื่น

คาชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา (คาK) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคา (คา K)  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 884,880 บาท

งบบุคลากร รวม 569,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 569,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 342,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และจายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี สังกัดสํานักงานปลัด ตําแหนงนักพัฒนา
ชุมชน ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 227,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างสังกัดสํานักงานปลัด ตําแหนงผู้
ชวยนักพัฒนาชุมชน ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข้ง)

งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกข้า
ราชการสวนท้องถิ่นและพนักงานจ้างของสํานักปลัดที่ปฎิบัติงาน
นอกเวลาราชการตามคําสั่งที่ได้มอบหมายให้ปฎิบัติ ตั้งจายเงิน
รายได้(ปรากฎตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานสง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับข้าราชการสวนทองถิ่นของสํานัก
ปลัด ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบวาด้วยการนั้นกําหนด ตั้งจาย
จากเงินรายได้(ปรากฎตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการสวนทองถิ่น
ของสํานักปลัด ตามระเบียบวาด้วยการนั้นกําหนด ตั้งจายจากเงิน
รายได้(ปรากฎตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานสง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
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ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายละเอียดดังตอไป
นี้
-คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
-คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก คาล้างรูป
-คาจ้างเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริหาร เชน คา
ประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ คาบริการกําจัด
ปลวก คาขุดหลุม คาวางแนว คากําจัดวัชพืช และคาใช้จาย
ตางๆ ที่ต้องดําเนินการและอยูในอํานาจหน้าที่ เป็นต้น ตั้งจาย
จากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคล และคณะบุคคล
ตางๆฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของข้าราชการสํานักงานปลัดตามคําสั่งอนุมัติของผู้บังคับบัญชา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบันและคาลงทะเบียน ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน)
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โครงการถายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแกผู้สูงอายุในชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการถายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแกผู้สูงอายุในชุมชน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที8่3 ลําดับ
ที่ 9
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเยาวชนต้นกล้าต้าน
ภัยยาเสพติด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที8่5ลําดับ
ที่ 3
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

โครงการวัยทีน วัยใส ใสใจเรื่องเพศในเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวัยทีน วัยใส ใสใจ
เรื่องเพศในเด็กและเยาวชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที9่0ลําดับ
ที่ 12
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
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โครงการสงเสริมอาชีพการผูกผ้า สตรีและผู้ดูแลคนพิการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพการผูก
ผ้า สตรีและผู้ดูแลคนพิการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที8่2ลําดับ
ที่ 8
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 520,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาเซปักตะกร้อ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาเซปัก
ตะกร้อ
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาชุดกีฬา
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา
คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม
คาตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแขงขันกีฬา
คาตอบแทนกรรมการตัดสินคาจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้ารวมแขง
ขันและหรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ คาโลหรือ
ถ้วยรางวัล ที่มอบให้ผู้ชนะการแขงขัน เงินหรือของรางวัล คาใช้
จายอื่น ๆ เชน การจัดพิธีเปิด - ปิดการแขงขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬา
สาธิต คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ
คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565
) หน้าที่ 86 ลําดับที่ 4
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)
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โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองหงส จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาต้านยา
เสพติดหนองหงส โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาชุดกีฬา
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา
คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม
คาตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแขงขันกีฬา
คาตอบแทนกรรมการตัดสินคาจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้ารวมแขง
ขันและหรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ คาโลหรือ
ถ้วยรางวัล ที่มอบให้ผู้ชนะการแขงขัน เงินหรือของรางวัล คาใช้
จายอื่น ๆ เชน การจัดพิธีเปิด - ปิดการแขงขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬา
สาธิต คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ
คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หน้าที่ 86
 ลําดับที่ 5
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)
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โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬา
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
สําหรับผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และนักกีฬา
คาตอบแทนสําหรับบุคคลที่มิใชเจ้าหน้าที่ของรัฐคาใช้จายในการ
ฝึกซ้อมกีฬา
คาอุปกรณการกีฬา คาชุดวอรม คาชุดกีฬา พร้อมรองเท้า ถุง
เท้า ของผู้ควบคุม
หรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬาคาใช้จายอื่น ๆ ที่ใช้ในการแขงขัน
กีฬา เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาเชาที่พักคาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะคาระวางบรรทุก คาจ้างคนหาบหาม
และอื่น ๆคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไป
ราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565
) หน้าที่ 87 ลําดับที่ 6
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)
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โครงการสงเสริมการกีฬาเยาวชนหนองหงส จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการกีฬา
เยาวชนหนองหงส
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565
) หน้าที่ 87 ลําดับที่ 7
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา ให้แก หมูบานในพื้นที่ตําบลหนอง
หงส และเพื่อใช้ในงานขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
หงส เชน หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร
บอล ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือก
กระโดด ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างสนามเด็กเลนสร้างปัญญา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างสนามเด็กเลนสร้างปัญญา
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 85
 ลําดับที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 443,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการงานประเพณีวันลอย
กระทง
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายพิธีทางศาสนา คา
รับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการคามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565
) หน้าที1่18 ลําดับที่ 23  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น)
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โครงการงานประเพณีสงกรานต จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการงานประเพณี
สงกรานต
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คาใช้จายพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวด
หรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565
) หน้าที1่21 ลําดับที่ 30  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น)
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โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญของชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานพระราช
พิธี รัฐพิธี และวันสําคัญของชาติ
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คาใช้จายพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวด
หรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565
) หน้าที1่17 ลําดับที่ 22  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒธรรม
ท้องถิ่น)
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โครงการทําบุญวันพระและวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการทําบุญวันพระและวัน
สําคัญทางศาสนา
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คาใช้จายพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวด
หรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565
) หน้าที1่17 ลําดับที่ 21 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผน
งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น)
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายพิธีทางศาสนา คา
รับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการคามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565
) หน้าที1่22 ลําดับที่ 31 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผน
งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น)
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โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันท้องถิ่นไทย
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คาใช้จายพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวด
หรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565
) หน้าที1่19 ลําดับที่ 26  ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผน
งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น)
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โครงการวันผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันผู้สูงอายุ
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คาใช้จายพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวด
หรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565
) หน้าที1่21 ลําดับที่ 29 ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผน
งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น)

งบเงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทุงสง
-โครงการ การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอําเภอ
ทุงสง  จํานวน  20,000.- บาท
-โครงการ จัดงานรัฐพิธี  จํานวน  5,000.- บาท
-โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น "ประเพณีมาฆบูชา
แหผ้าขึ้นธาตุ"  จํานวน  3,000.- บาท
-โครงการ การจัดงานประเพณีเดือนสิบ  จํานวน  5,000.- บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 847,160 บาท

งบบุคลากร รวม 356,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 356,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 356,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการสวนท้องถิ่นสังกัดงาน
ปลัด ตําแหนงนักวิชาการเกษตรพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตั้งจายจากเงินรายได้(ปรากฎตามแผนงานการ
เกษตร งานสงเสริมการเกษตร)

งบดําเนินงาน รวม 491,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 111,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการเดินทางมาประชุมของคณะกรรมการ
ศูนยบริการและถายทอดฯซึ่งมีสิทธิได้ตามระเบียบวาด้วยการนั้น
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้(ปรากฎตามแผนงานการ
เกษตร งานสงเสริมการเกษตร)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
ราชการสวนท้องถิ่นและพนักงานจ้างของสํานักงานปลัดที่ปฎิบัต
 ิงานนอกเวลาราชการตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติ ตั้งจาย
เงินรายได้(ปรากฎตามแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร)

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับราชการสวนท้องถิ่นของสํานักงาน
ปลัด ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบวาด้วยการนั้นกําหนด ตั้งจาย
จากเงินรายได้(ปรากฎตามแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการ
เกษตร)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่นของสํานักงานปลัด ตามระเบียบวาด้วยการนั้นกําหนด ตั้งจาย
จากเงินรายได้(ปรากฎตามแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการ
เกษตร)
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ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการ รายละเอียด
-คาถายเอกสาร
-คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
-คาซักฟอก
-คากําจัดสิ่งปฏิกูล
-คาระวางรถบรรทุก
-คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้นคาเชาบ้าน)
-คาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร ขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ
-คาธรรมเนียมตางๆ
-คาเบี้ยประกัน
-คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
-คาจ้างเหมาบริการ
-คาติดตั้งโทรศัพท
-คาติดตั้งไฟฟ้า
-คาติดตั้งประปา
-คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
-ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการเกษตร งานสง
เสริมการเกษตร)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ตามคําสั่งของผู้
บังคับบัญชา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะคาระวางบรรทุก คาจ้างคนหาบ
หาม แลอื่นๆ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไป
ราชการ คาใช้จายที่เป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของข้าราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจายจากเงิน
รายได้(ปรากฎตามแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร)

โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพและ
พัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 78 ลําดับ
ที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการเกษตร งานสง
เสริมการเกษตร)
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โครงการสงเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการใช้ชีวิต
ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 82 ลําดับ
ที่ 7
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการเกษตร งานสง
เสริมการเกษตร)

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 95 ลําดับ
ที่ 20
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการเกษตร งานสง
เสริมการเกษตร)

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพคณะ
กรรมการศูนยบริการฯ/ผู้นําเกษตร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนยบริการฯ/ผู้นํา
เกษตร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 201
ลําดับที่ 3
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการเกษตร งานสง
เสริมการเกษตร)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจายเงินรายได้(ปรากฎตามแผนงานการ
เกษตร งานสงเสริมการเกษตร)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินรายได้(ปรากฎตามแผนงานการเกษตร งานสงเสริม
การเกษตร)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทตางๆดังนี้
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรพืชและ
สัตว อาหารสัตว พืชและสัตว ฯลฯ
-ประเภทวัสดุคงทน เชน เคียว สปิงเกลอร จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คาดซี่พรวนดิน เครื่องดัก
แมลง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้(ปรากฎตามแผนงานการเกษตร งานสงเสริม
การเกษตร)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกสี-ขาวดํา แผนซีดี
บันทึก ข้อมูล เมนบอรด ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่  27 มิถุนายน  2559
ตั้งจายจากเงินรายได้(ปรากฎตามแผนงานการเกษตร งานสงเสริม
เกษตร)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 21,222,250 บาท

งบกลาง รวม 21,222,250 บาท
งบกลาง รวม 21,222,250 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 315,300 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน ตั้งจายจากเงิน
รายได้(ปรากฎตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตั้งจายจากเงินราย
ได้(ปรากฎตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุในพื้นที่ตําบลหนองหงส ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุน (ปรากฎตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการในพื้นที่ตําบลหนองหงส ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุน(ปรากฎตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสในพื้นที่ตําบลหนองหงส ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุน (ปรากฎตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

สํารองจาย จํานวน 380,000 บาท

เพื่อใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น ตั้งจายจากเงิน
รายได้(ปรากฎตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตําบล
หนองหงส(สปสช.)

จํานวน 232,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ตําบลหนองหงส(สปสช.)ตั้งจายจากเงินรายได้(ปราก
ฎตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินสมทบเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน จํานวน 217,670 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินสมทบเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน ตั้งจายจากเงินราย
ได้(ปรากฎตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
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ทุนการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาทุนการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท สําหรับคณะผู้
บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ตั้งจาย
จากเงินรายได้(ปรากฎตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

รายจายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ตั้งจายจาก
เงินรายได้(ปรากฎตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินชวยพิเศษ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได้(ปรากฎตามแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 371,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.) ตั้งจายจากเงินรายได้(ปรากฎตามแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง)
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