
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์
อําเภอ ทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 64,299,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 14,261,620 บาท
งบบุคลากร รวม 8,413,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,440,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 540,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิน ได้แก่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามอัตราทีกําหนดใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 47,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 47,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามอัตราทีกําหนดใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล    ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 92,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่า
ตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,714,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 28 คน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,973,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,187,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลของสํานัก
ปลัดพร้อมเงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหน่งและอัตราที ก.ท.กําหนด ตาม
กรอบแผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล 3 ปี  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิม
สําหรับคุณวุฒิที ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลรับรองให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจําตําแหน่งและมีสิทธิ ได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 454,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจําสํานักปลัด พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี
ตามบัญชีกําหนดตําแหน่งทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด   ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,976,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไปของสํานักปลัด ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป)

งบดําเนินงาน รวม 5,161,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 295,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแค่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์ ตามภารกิจ ตามกฎหมายของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนคณะ
กรรมการฯ เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครังคราว ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา ทีได้รับคําสัง
ให้         ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบล ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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ค่าใช้สอย รวม 3,232,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,918,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ รายละเอียดดังต่อไปนี
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน  10,000
.- บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ และข้อบังคับ
ต่างๆ ค่ารับวารสาร เป็นต้น
- ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าล้างรูป   จํานวน  3,000.- บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าล้างรูป เป็นต้น
- ค่ากําจัดสิงปฏิกูล   จํานวน  1,000,000.- บาท
   เพือจ่ายเป็นค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่  จํานวน  30,000.- บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าทําแผน
พับ โปสเตอร์ ปฏิทิน สมุด-หนังสือประชาสัมพันธ์และงานต่างๆ ทีจะต้อง
ดําเนินการและอยู่ในอํานาจหน้าที เป็นต้น
- ค่าเบียประกัน   จํานวน  10,000.- บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกันรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหงส์
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  จํานวน  20,000.- บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการ   จํานวน  700,000.- บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาแบก
หามสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าขุดหลุม ค่าวางแนว ค่ากําจัด
วัชพืช ค่าใช้จ่ายในการทําประเมินความพึงพอใจประกอบการทํา
โบนัส และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีต้องดําเนินการและอยู่ในอํานาจหน้าที เป็น
ต้น
- ค่าติดตังโทรศัพท์   จํานวน  5,000.- บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณ
ต่างๆ เป็นต้น
- ค่าติดตังไฟฟ้า    จํานวน  5,000.- บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้า เป็นต้น
- ค่าติดตังประปา   จํานวน  5,000.- บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าติดตังประปา เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 44,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าพิมพ์เอกสาร ฯลฯ รวมทังค่าบริการ
และค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่ายในการเลียงรับรองการต้อนรับ บุคคล
หรือคณะบุคคลทีมานิเทศ เยียมชม และทัศนศึกษาดูงานการจัดประชุม
ต่างๆ ทีองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเจ้าภาพในการประชุม  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชดเชยหรือค่าสินใหมทดแทน  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่ง
ขัน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของสํานักงานปลัดตามคําสังอนุมัติของผู้
บังคับบัญชาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิม
เติมถึงปัจจุบัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
(ฝ่ายการเมือง)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของสํานักงานปลัดตามคําสังอนุมัติของผู้
บังคับบัญชาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิม
เติมถึงปัจจุบัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ค่าเบียเลียงพยาน จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงพยาน ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ
  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
โครงการ Office cleaning day จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ Office cleaning day  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 337 ลําดับ
ที 6 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)
โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําวารสารเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต. การจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองหงส์ หรือภารกิจอืนทีเกียวข้องตามอํานาจ
หน้าที  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้าที 338 ลําดับที 8 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้าที 165 ลําดับที 14 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
โครงการเลือกตังสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง กรณีการเลือกตังเป็นการทัวไป หรือ
กรณีทดแทนตําแหน่งว่าง ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 3) หน้าที 114 ลําดับ
ที 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)
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โครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิ
กอบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพและ
ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้าที 336 ลําดับที 4 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าวัสดุ รวม 950,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น นํายาล้างจาน และอุปกรณ์ นํายา
ล้างห้องนําและอุปกรณ์ ไม้กวาด พรมเช็ดเท้า ผ้าเช็ดมือ นําดืม ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี นํามัน
เบรค ยางนอก ยางใน ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่นนํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง จารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน นํายาต่างๆ เลือด เคมีภัณฑ์ ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน
สี ฟิล์ม แมมโมรีการ์ด ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 684,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 490,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานและไฟฟ้าสาธารณะที อบต.จําต้อง
จ่าย เช่น ค่าไฟฟ้าสํานักงาน ค่าไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์ต่างๆ ในเขต
พืนทีตําบลหนองหงส์
-ค่าไฟฟ้าสํานักงานทีทําการ และกิจการ อบต.
-ค่าไฟฟ้ากิจการประปา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 44,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงานและทีสาธารณะในพืนทีรับผิด
ชอบ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ ค่าโทรศัพท์เคลือน
ที ตามอัตราทีระเบียบกฎหมายกําหนด และค่าใช้จ่ายในการเชือมต่อระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร และอุปกรณ์ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการเขียน ปรับปรุงข้อมูล การดูแล
ระบบ การพัฒนาเว็ปประจําสํานักงาน www.nonghongs.go.th การ
สอนการใช้อินเตอร์เน็ต และการพัฒนาบุคลากรในสํานักงาน บุคคลที
สนใจตลอดจนถึงค่าธรรมเนียมการเช่าพืนทีการให้บริการอินเตอร์
เน็ต การพัฒนาระบบการเชือมต่อระบบไร้สายโดยรอบอาคารสํานัก
งาน ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

งบลงทุน รวม 667,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 667,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดํา) จํานวน 120,000 บาท
เครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)
จํานวน 1 เครืองโดยมีรายละเอียดดังนี
1.เป็นเครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลฟังก์ชัน
2.แบบตู้เซมิ-คอนโซล ผงหมึกแห้งชนิด Mono component ไม่ใช่ผง
แม่เหล็ก และไม่ทําลายสิงแวดล้อม
3.ความเร็วถ่ายเอกสารขาวดํา 30 แผ่น(A4) ถ่ายเอกสารได้ตัง
แต่ง A5R-A3
4.ความละเอียดในการ
พิมพ์ 9,600x600 dpi 600x600 dip Grayscale 256 level
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปล (ฉบับที 3) หน้าที 123 ลําดับที 10 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
ตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.)
โดยมีรายละเอียดดังนี
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 56 ลําดับที 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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ตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 5,500 บาท
ตู้เหล็กบานเลือนกระจก  
โดยมีรายละเอียดดังนี
1)ตัวตู้ผลิตจากวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น
2)บานเลือนกระจกสามารถเลือนไปมาได้
3)ในตู้มีแผ่นชัน 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้ตามต้องการ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 56 ลําดับที 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 150,000 บาท
เครืองพ่นหมอกควัน สตอร์มฟ๊อก จํานวน 2
 เครือง                                 โดยมีรายละเอียดดังนี
1.เครืองพ่นหมอกควันแบบสะพานไหล่
2.เครืองยนต์ jet ทรงประสิทธิภาพ กําลังแรง
3.สามารถพ่นได้สองระบบ ทังหมอกควัน และ ULV
4.ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐานรับรองคุณภาพสําหรับทวีป
ยุโรป CE 
5.หัวฉีดทรงประสิทธิภาพให้ขนาดละอองทีเล็กและการพ่นหมอกควันที
ละเอียด
6.มีตะแกรงกันร้อนตามมาตรฐานความปลอดภัย 80% ของท่อพ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 3) หน้าที 132 ลําดับที 17 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 19,300 บาท
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล โดยมีรายละเอียดดังนีจํานวน 1 เครือง
1.ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล                   
2.เป็นกล้องคอมแพค(Compact Digital Camera)
3.มีระบบแฟลชในตัว
4.สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือ
เมือต้องการเปลียน
5.สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
6.มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 3) หน้าที 122 ลําดับที 9 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
กล้องถ่ายรูป จํานวน 50,000 บาท
จัดหากล้องถ่ายรูป จํานวน 1 เครือง โดยมีรายละเอียดดังนี 
1.เซ็นเซอร์ APS-C COMS  24.2 ล้านพิกเซล
2.ชิปประมวลผลภาพอัจฉริยะ DIGIC 6 
3.ความไวแสง ios 100-25600
4.จุดโฟกัส 45 จุด ถ่ายภาพต่อเนืองได้ 7 ภาพต่อวินาที
5.ชัตเตอร์สามารถใช้งานได้มากกว่า 100,000 ครัง
6.รองรับวีดีโอแบบ FULL HD ที 60 เฟรมต่อวินาที
7.Wi-F และ NFC ในตัวกล้องจึงเชือมต่ออุปกรณ์มือถือ สังการถ่าย
ภาพ และควบคุมการซูม จากระยะไกลได้ถึง 15 ระดับ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 3) หน้าที 131 ลําดับที 16 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครือง Printer Multifunction ชนิดเลเซอร์ จํานวน 17,000 บาท
เครืองพิมพM์ultifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาว-ดํา          จํานวน 1 เครือง โดยมีรายละเอียดดังนี
1.เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน  
2.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)
4.มีหน่วยความจํา(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB –                 
5.สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้  
6.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
7มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) – สามารถถ่าย
สําเนาเอกสารได้ – 
8.สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา  
9.สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
10.มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง  
11.มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
12.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง(ฉบับที 3) หน้าที 129 ลําดับที 15 ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปราก
ฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลนาหลวงเสนตาม
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินอําเภอทุ่งสง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 903,760 บาท
งบบุคลากร รวม 569,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 569,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 382,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลของสํานัก
ปลัดพร้อมทังเงินปรับปรุงประจําปีตามตําแหน่งและอัตราที ก.ท
.กําหนด ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล 3 ปี ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 187,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ ของสํานักปลัด ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)

งบดําเนินงาน รวม 312,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 47,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผน
งานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ รายละเอียดดังต่อไปนี
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
-ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าล้างรูป
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวทางวิทยุกระจ่ายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ
-ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าประชา
สัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าขุด
หลุม ค่าวางแนว ค่ากําจัดวัชพืช ค่าใช้จ่ายในการทําประเมินความพึงพอ
ใจประกอบการทําโบนัส และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีต้องดําเนินการและอยู่ใน
อํานาจหน้าที เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
-ค่ารับรองรายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
-พิธีเปิดอาคารต่างๆ
-ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 
ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ เช่น การฝึกอบรม การ
สัมมนา ฯลฯ ทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ และกฎหมายทีเกียว
ข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานวาง
แผนสถิติและวิชาการ)
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โครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.พบประชาชน ในการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมระดับตําบล ร่วมกับคณะกรรมการ องค์กร
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์ ทุกคณะเพือว่างแผน
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่าวัสดุ
สํานักงาน เช่น กระดาษ แผ่นใส ปากกา ปากกาเคมี ปากกา
ไวท์บอร์ด ปากกาเขียนแผ่นใส กระดาษสี วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น ซีดี หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ค่าจ้าง
เหมาบริการ เช่น ค่าจ้างทําสําเนาเอกสาร ค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่าสมมนาคุณ
วิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าทีพัก วิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
ประชุม และรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการประชุม ฯลฯ ทีสามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบและกฎหมายทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 336 ลําดับที 5 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ฯลฯ ตาม
ตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของทีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที  27  มิถุนายน 2559  ทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้เช่น ผ้าหมึก ตลับ
หมึก แผนซีดีบันทึกข้อมูล สายเคเบิล เมนบอร์ด ฯลฯ  ตามตัวอย่างการ
จําแนกประเภทรายจ่ายส่ิงของทีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที  27  มิถุนายน 2559  ทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครือง Printer Multifunction ชนิดเลเซอร์ จํานวน 17,000 บาท
เครืองพิมพM์ultifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาว-ดํา          จํานวน 1 เครือง โดยมีรายละเอียดดังนี
1.เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน – 
2.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi –
                         3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
นาที(ppm) – 
4.มีหน่วยความจํา(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB –                 
5.สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ – 
6.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi – 
7.มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) – สามารถถ่าย
สําเนาเอกสารได้ – 
8.สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา – 
9.สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ – 
10.มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง – 
11.มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง –
12.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 3) หน้าที 127 ลําดับที 14 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)

งานบริหารงานคลัง รวม 4,500,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,665,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,665,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,394,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถินและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี สังกัดกองคลัง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน สังกัดกองคลัง  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการส่วน
ท้องถินทีควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) 
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 282,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี สังกัดกองคลัง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 877,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) 

งบดําเนินงาน รวม 824,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 205,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชส่วน
ท้องถิน และพนักงานจ้างของกองคลังทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคํา
สังทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการส่วนท้องถินของกองคลัง ซึงมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยการนันกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถินของกอง
คลัง ตามระเบียบว่าด้วยการนันกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) 

ค่าใช้สอย รวม 492,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
-ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่างๆ ค่ารับวารสาร
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
-ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าล้างรูป
-ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาปรับปรุง
แผนทีภาษี 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ทีมีความจําเป็นและความเหมาะสม  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้า
ราชการลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ฝ่ายประจําของกองคลังตามคําสัง
อนุมัติของผู้บังคับบัญชาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2548 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบันและค่าลงทะเบียน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) 

วันทีพิมพ์ : 25/10/2561  10:31:22 หน้า : 13/46



ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สําหรับ
พิธีการ วันสําคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น และมีความ
สําคัญ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง) 
โครงการประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษี จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษี เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 340 ลําดับที 11ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง)
โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้าที 340 ลําดับที 10 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง) 

ค่าวัสดุ รวม 127,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 52,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ฯลฯ   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี นํามัน
เบรก ยางนอก ยางใน และวัสดุอืนๆ ทีเกียวเนือง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง จารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน และอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ สติกเกอร์ สี พู่กัน แปรง ผ้าขาวดิบ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกและตลับหมึก แผ่นซีดี
บันทึกข้อมูล สายเคเบิล เมนบอร์ด ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) 

วันทีพิมพ์ : 25/10/2561  10:31:22 หน้า : 14/46



งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 11,000 บาท
ตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 2 ตู้
โดยมีรายละเอียดดังนี
1.ตัวตู้ผลิตจากวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น
2.บานเลือนกระจกสามารถเลือนไปมาได้
3.ในตู้มีแผ่นชัน 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้ตามต้องการ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 56 ลําดับที 1ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,708,480 บาท
งบบุคลากร รวม 624,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 624,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 264,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถินสังกัดสํานักปลัด ตําแหน่งเจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดสํานักปลัด ตําแหน่ง พนักงาน
ขับเครืองจักรกลขนาดเบา คนงานทัวไป  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง สังกัดสํานักงานปลัด ตําแหน่ง
พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา คนงานทัวไป ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

งบดําเนินงาน รวม 984,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิน และพนักงานจ้างของสํานักงานปลัดทีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามคําสังทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการส่วนท้องถินของสํานักงานปลัด ซึง
มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบว่าด้วยการนันกําหนด  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย) 
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ค่าใช้สอย รวม 592,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพือให้ได้มาซึงบริการ รายละเอียดดังต่อไปนี
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
-ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าล้างรูป
-ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าประชา
สัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าขุด
หลุม ค่าวางแนว ค่ากําจัดวัชพืช และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีต้องดําเนินการและ
อยู่ในอํานาจหน้าที เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองเกียวกับการต้อนรับบุคคล คณะบุคคลต่างๆ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้า
ราชการ ของสํานักงานปลัดตามคําสังอนุมัติของผู้บังคับบัญชาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบันและค่าลง
ทะเบียน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 
โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ในช่วงเทศกาล  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้าที 154 ลําดับที 17 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย) 
โครงการฝึกทบทวน อพปร. จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการฝึกทบทวน อปพร. เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับ
ที 3) หน้าที 81 ลําดับที 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 
โครงการฝึกอบรม อพปร. จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรม อปพร. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับ
ที 3) หน้าที 81 ลําดับที 1ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 
โครงการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เบืองต้นเกียวกับการป้องกัน
อัคคีภัย

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เบืองต้น
เกียวกับการป้องกันอัคคีภัย  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้าที 154 ลําดับที 18 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 
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ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี นํามัน
เบรก ยางนอก ยางใน และวัสดุอืนๆ ทีเกียวเนือง  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง จารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน และอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองปริน ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย) 

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น เครืองดับเพลิงหัวฉีดนําดับ
เพลิง ท่อดูดนําดับเพลิง หัวกะโหลกเครืองสูบนําดับเพลิง ถังเคมีดับ
เพลิง ข้อต่อ ข้อแยก นํายาเคมีดับเพลิง และอืนๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 753,000 บาท
งบบุคลากร รวม 554,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 554,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 343,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถินและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 211,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างสังกัดสํานักปลัด ตําแหน่ง ผู้ช่วยนัก
วิชาการศึกษา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 178,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิน และพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคําสังผู้
บังคับบัญชา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 143,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 58,000 บาท
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 3,000 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ 
-ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าล้างรูป 5,000 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าล้างรูป
-ค่าจ้างเหมาบริการ   50,000
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่า
จ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก  ค่าขุดหลุม ค่าวาง
แนว ค่ากําจัดวัชพืช เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงาน
การศึกษางานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามคําสังของผู้บังคับบัญชาโดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ รวมถึง
ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชือเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะค่าระวาง
บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอืน ๆค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองใน
การเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายทีเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือ
ค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันทีเรียกชืออย่างอืน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบันประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา)
  
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจัดทํา
พานพุ่มดอกไม้  พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้
พวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาหรือหรีด สําหรับ
วางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใน
วโรกาสต่างๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัด
ซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนทีสุด ที กค(กวจ) 0405.2
/ว119  ลงวันที 7 มีนาคม 2561  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผน
งานการศึกษางานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)
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โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรม
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครือง
เขียน และอุปกรณ์
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 3) หน้าที 87 ลําดับที 5
    ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษางานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ธง ผ้า ฯลฯ
   ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกและตลับหมึกสี-ขาว
ดํา แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล สายเคเบิล เมนบอร์ด ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

งบลงทุน รวม 21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน  1  ตู้  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
1) ตัวตู้ผลิตจากวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น
2) บานเลือนกระจกสามารถเลือนไปมาได้
3) ในตู้มีแผ่นชัน 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้ตามต้องการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที1)หน้าที. 67 ลําดับ
ที 13
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา)
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ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน
จํานวน  1  ตู้  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม(มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที1)หน้าที. 67 ลําดับ
ที 12
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ต่างๆ เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,322,128 บาท
งบบุคลากร รวม 2,513,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,513,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,440,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี ตําแหน่ง ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาเกิดผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา) 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ตําแหน่ง ครู คศ.2 (ครูชํานาญการ) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฎตามแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 787,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) และผู้ดูแล
เด็ก(ทัวไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า, ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทัว
ไป)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล, ตําแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้
แดง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 34,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้
แดง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
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งบดําเนินงาน รวม 3,416,128 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,240 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิน และพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคําสังผู้
บังคับบัญชา  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 103,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถินของ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านควนไม้แดง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฎตามแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ค่าใช้สอย รวม 1,094,440 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามคําสังของผู้บังคับ
บัญชาโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าเช่าทีพัก ค่า
พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชือเพลิงหรือพลังงานสําหรับยาน
พาหนะค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอืน ๆค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นต้องจ่ายเนืองในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายทีเป็นค่าลง
ทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันทีเรียกชืออย่างอืน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบันประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 989,440 บาท
เพือสนับสนุนอาหารกลางวัน, สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง,
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล,
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที3) หน้าที 86 ลําดับที 4
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาป่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้
แดง เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
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ค่าวัสดุ รวม 2,209,448 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้
แดง เช่น เครืองเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาป่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้
แดง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
ป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้
แดง เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,137,448 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ
เด็ก 
ป.1-ป.6 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิด
ผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง โรงเรียนบ้านนาเกิดผล โรงเรียน
วัดคงคาเจริญ โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกู
ล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์19
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพือใช้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเกษตรเพือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้
แดง เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุกีฬา จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬาเพือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เพือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
ป่า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา) 
 

งบลงทุน รวม 701,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 701,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน  2  ตู้  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
1) ตัวตู้ผลิตจากวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น
2) บานเลือนกระจกสามารถเลือนไปมาได้
3) ในตู้มีแผ่นชัน 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้ตามต้องการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที1)หน้าที. 67 ลําดับ
ที 13
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน
จํานวน  2  ตู้  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม(มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที1)หน้าที. 67 ลําดับ
ที 12
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)
โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 14,000 บาท
โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 5 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1) ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 120X60X75 ซม.
2) มีช่องเก็บของบานเปิดด้านขวา
3) เก้าอีล้อหมุน 1 ตัว
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที3) หน้าที 120 ลําดับ
ที 7   ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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บอร์ดปิดประกาศตู้กระจก จํานวน 10,000 บาท
บอร์ดปิดประกาศตู้กระจก จํานวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1) บอร์ดปิดประกาศขอบอลูมิเนียม
2) หน้าบอร์ดบุกํามะหยี
3) พร้อมกระจกบานเลือน กุญแจล็อก และลูกกุญแจ 2 ดอก
4) ขนาดสินค้า (กว้างxยาว)ไม่น้อยกว่า 90x120ซม.
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที3)หน้าที 126 ลําดับ
ที 13  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
พัดลมแขวนผนัง จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ พัดลมแขวนผนังจํานวน  4  ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
1) ขนาดใบพัด 16 นิว
2) ระดับควบคุมแรงลมไม่น้อยกว่า 2 ระดับ
3) แรงดันไฟฟ้า  220 โวลท์
4) กําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 51 วัตต์
5) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์5
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที3)หน้าที 117 ลําดับที 3
    ตังจ่ายจากเงินรายได้  288 บาท และตังจ่ายจากเงินอุดหนุน 5,772
. บาท (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)

พัดลมสไลต์ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ พัดลมสไลต์
จํานวน  6  ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1) ขนาดใบพัด 18 นิว
2) ระดับควบคุมแรงลมไม่น้อยกว่า 2 ระดับ
3) แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์
4) กําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 60 วัตต์
5) ปรับระดับความสูงได้
6) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์5
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที3)หน้าที 118 ลําดับที 4
    ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา)
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ครุภัณฑ์การศึกษา
โครงการจัดซือเครืองเล่นสนามสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 600,000 บาท
เครืองเล่นสนาม จํานวน 2 ชุด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที3)หน้าที 84 ลําดับที 2
       ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองเล่นดีวีดี จํานวน 2,700 บาท
เครืองเล่นดีวีดี จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1) เล่นแผ่นDVD,VCD,MP3,CD,CD-R
2) มีเมนูภาษาไทย/อังกฤษ ควบคุมด้วยรีโมตคอลโทล
3) ระบบเสียง stereo
4) กําลังไฟไม่น้อยกว่า 15 วัตต์
5) ช่องเสียบไมโครโฟนคู่/USB media Link
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที3)หน้าที 120 ลําดับ
ที  6    ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 10,300 บาท
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920 x 1080 
พิกเซล
2) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา 32 นิว
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ 
LED Backlight
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
6) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
7) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที3)หน้าที  119 ลําดับ
ที  5   ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้
แดง เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,692,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,692,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,516,000 บาท
เพือรองรับเงินอุดหนุนทัวไป ด้านการศึกษา เพืออุดหนุนอาหารกลาง
วัน โรงเรียนบ้านนาเกิดผล  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ โรงเรียนบ้านคลอง
ขุด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา)
อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนบ้านคลองขุด จํานวน 60,000 บาท
อุดหนุนส่วนราชการโรงเรียนบ้านคลองขุด โครงการจ้างครูสอน
ปฐมวัย  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนบ้านนาเกิดผล จํานวน 66,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาเกิดผล โครงการจ้างครูสอนปฐมวัย ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนวัดคงคาเจริญ จํานวน 50,000 บาท
อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนวัดคงคาเจริญ โครงการครูจิตอาสาแบ่งปัน
ความรู้เพือเด็ก ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพือให้ประชาชน
ในพืนทีตําบลหนองหงส์มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับการป้องกันและควบ
คุมโรคติดต่อ ในพืนทีตําบลหนองหงส์  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืนๆ)
โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอยในพืนทีตําบล
หนองหงส์  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืนๆ)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาฉีดพ่นหมอกควัน
กําจัดยุง ยารักษาโรคระบาดอืนๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืนๆ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ-อุดหนุนอาสาสมัคร อสม. จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับการจัดกิจกรรมของ อสม.ตามโครงการ
สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน และการดําเนินกิจกรรมอืนใดตามทีเกียว
เนือง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืนๆ)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรือรังและผู้ป่วยเอดส์

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ส่งเสริมการจัดกิจกรรม จัดซือเครืองมือ อุปกรณ์
หรือเครืองช่วยเหลือความพิการสําหรับการดํารงชีพในชีวิตประจําวันของ
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตามอํานาจหน้าที  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครืองแบบ เสือ
กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวด ผ้าผูก
คอ เครืองแต่งกายชุดฝึกโขน ละคร ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 10,920,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,291,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,291,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,095,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถินประจําปี และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนข้าราชการ ส่วนท้องถินประจําปี กองช่าง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะ
และชุมชน)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆข้าราชการส่วนท้องถิน เช่น เงินเพิมค่าครองชีพ
ชัวคราว เงินปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ ฯลฯ สังกัด กองช่าง ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเห
คะและชุมชน)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการส่วน
ท้องถิน ทีควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะ
และชุมชน)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน เงิน
เพิมต่างๆของพนักงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัว
คราว เงินปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ ฯลฯ สังกัดกองช่าง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะ
และชุมชน)

งบดําเนินงาน รวม 1,140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ทําหน้าที ผู้รับผิดชอบการ
จัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้รับค่าตอบแทนตามทีกระมรวง
การคลังกําหนด ตามหนังสือ ด่วนทีสุดที กค 0402.5/ว156 ลงวัน
ที 19 กันยายน 2560 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พนักงานส่วน
ท้องถินและพนักงานจ้าง สังกัดกองช่างทีปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
ตามคําสังทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนท้องถิน สังกัดกองช่าง ซึงมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลสังกัดกอง
ช่าง ตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน) 

ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-  ค่าจ้างเหมาถ่ายสําเนาแบบแปลน
-  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  แผ่นพับใบปลิวต่างๆ เกียวกับการประ
ชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย เช่น พรบ.ขุดดินและ
ถมดิน พรบ.นํามันและเชือเพลิง พรบ.ควบคุมอาคาร และข้อบังคับ
ต่างๆ  ค่ารับวารสาร
-  ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุกสิงของสัมภาระต่างๆ
-  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าล้างรูป  จ้างอัดภาพถ่าย  ค่าจ้างประชา
สัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ  ค่าบริการกําจักปลวก  ค่าขุด
หลุม  ค่าวางแนว  ค่ากําจัดวัชพืช  
-  ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน ค่า
ธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบทีดิน   ค่าประกันภัยรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-  ค่ารับรองบุคคลและคณะบุคคล
-  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึงเป็นวันสําคัญของทางราชการ เช่น วัน
ปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา  งานปีใหม่ งานวันเด็ก งาน
สงกรานต์ วันกตัญ ู งานลอยกระทง เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-  ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครืองอัด
สําเนา รถจักรยานยนต์  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองปรับ
อากาศ  ตู้  โต๊ะ  เก้าอี  ตู้เก็บเอกสาร  ฯลฯ
-  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน เช่น อาคารสํานักงาน  อาคาร
โรงประชุม  ถนน  ประปา  ไฟฟ้า  ฯลฯ  วัสดุต่างๆ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน) 

ค่าวัสดุ รวม 625,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะ
และชุมชน)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเกียวกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้า  สายไฟ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร สารเคมีป้องกันและกําจัดวัชพืช และ
อุปกรณ์ ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเกียวกับวัสดุงานก่อสร้าง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะ
และชุมชน)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเกียวกับวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางใน  ยาง
นอก  ผ้าเบรก  โซ่  สเตอร์  หลอดไฟ  ฯลฯ สําหรับ รถจักรยานยนต์  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะ
และชุมชน)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเกียร์ นํามันเฟืองท้าย นํามันไฮดรอลิค ฯลฯ สําหรับรถของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์ และ รถของส่วนราชการอืน ในพืนที
ตําบลหนองหงส์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน) 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารส้ม คลอรีน และสารเคมีต่างๆ ทีใช้ในการทดสอบ
คุณภาพนํา เพือใช้ในกิจการประปา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร สารเคมีป้องกันและกําจัดวัชพืช และ
อุปกรณ์ ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเกียวกับ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไม้
กระดาน  สี  พู่กัน  แปรง และอุปกรณ์ต่อพ่วง , เก็บข้อมูลไฟล์
ดิจิตอล เกียวกับกล้องถ่ายภาพ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของเครืองแต่งกายต่างๆ เช่น รองเท้า ถุง
มือ หมวก แว่นตา เสือ อุปกรณ์ป้องกัน ฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  แผ่นดิสก์  แผ่นCD  หมึกพิมพ์  สายต่อ
พ่วงต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเกียวกับวัสดุงานสํารวจ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะ
และชุมชน)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของอืนๆ ทีไม่สามารถจัดเข้าประเภทหนึงประเภท
ไดๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)

งบลงทุน รวม 6,438,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 124,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองโทรศัพท์สํานักงาน จํานวน 2,000 บาท
เพือจัดซือเครืองโทรศัพท์สํานักงาน จํานวน 1 เครือง  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะ
และชุมชน)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED (18 หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1
 เครือง ราคา 2,600 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีหน่วยความจํา (Memory)ไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีช่องเชือมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2562
 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที 134 ลําดับที 20 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)

สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที 1 จํานวน 20,000 บาท
สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที 1 จํานวน 1
 เครือง ราคา 20,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
-เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder)ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
-สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
-มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm
-สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษ A4
-มีช่องเชือมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2562
 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที 134 ลําดับที 21 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะ
และชุมชน)
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,314,100 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นางวรรณา  
รัตนกระจ่าง หมู่ที 10

จํานวน 392,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นาง
วรรณา รัตนกระจ่าง หมู่ที 10 ระยะทาง 165เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลีย 3.50 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 577.50 ตาราง
เมตร พร้อมถมหินคลุก 5 ลูกบาศก์เมตร(หลวม) พร้อมเกลีย และพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองหงส์เลขที 820-61-22 เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 3)  หน้าที 101 ลําดับที 12 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปราก
ฎตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งหม้าย - นบเพิง หมู่ที 2 จํานวน 395,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ้งหม้าย – นบ
เพิง หมู่ที 2 ระยะทาง 145 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลีย 4.00 เมตร หรือมี
พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร พร้อมถมหิน
คลุก 20.39ลูกบาศก์เมตร (หลวม) พร้อมเกลีย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองหงส์เลขที 820-61-24เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 109 ลําดับที 20 ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน (ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเห
คะและชุมชน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงประชุม หมู่ที 9 จํานวน 312,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงประชุม หมู่
ที 9 ระยะทาง 114 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลีย 4.00 เมตร หรือมีพืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุก 5 ลูกบาศก์
เมตร(หลวม) พร้อมเกลีย พร้อมวางท่อระบายนํา คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง  0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 5 ท่อน (มอก.คุณภาพชัน 3 )พร้อม
ป้ายประชาสมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองหงส์ เลขที 820-61-21 เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 3) หน้าที 110 ลําดับที 21 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปราก
ฎตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงแรมแฮปปีอินทร์ - 
ป้อมตํารวจบ้านนาเกิดผล หมู่ที 1,หมู่ที 6

จํานวน 856,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงแรมแฮปปี
อินทร์ – ป้อมตําตรวจบ้านนาเกิดผล หมู่ที 1,หมู่ที 6 ระยะ
ทาง 150 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลีย 5.00 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 750ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกไหลทาง
จํานวน43.12ลูกบาศก์เมตร (หลวม) พร้อมเกลีย พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหงส์เลขที 820-61-23เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับ
ที 3) หน้าที 99 ลําดับที 8 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฎตามแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพรุเจ 
หมู่ที 3

จํานวน 398,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพรุ
เจ หมู่ที 3 ระยะทางยาง 162 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลีย 5 เมตร หนา
เฉลีย 0.05 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และวาง
ท่อระบายนํา คสล. มอก.คุณภาพชัน 3 เส้นผ่าศูนย์
กลาง  0.40 เมตร x 1.00 เมตร จํานวน 13 ท่อน พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหงส์ เลขที 820-61-16 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับ
ที 3) หน้าที 99 ลําดับที 9 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฎตามแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้าน
นาใหญ่หมู่ที 12 (ช่วง กม.ที1+202-1+442)

จํานวน 392,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
บ้านนาใหญ่ หมู่ที 12 ระยะทาง 240 เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลีย 5.00 เมตร หนาเฉลีย 0.05 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตาม
แบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์ เลข
ที 821-61-17 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
.2561 - 2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 3)  หน้าที 103 ลําดับ
ที 14 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฎตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายนา
เกาะ หมู่ที 14

จํานวน 400,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนา
เกาะ หมู่ที 14 ระยะทางยาว 300 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลีย 4 เมตร หนา
เฉลีย 0.05 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร ตาราง
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลน
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์ เลขที 820-61-18 เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิมเติมและ
เปลียนแปล (ฉบับที 3)หน้าที 105 ลําดับที 16 ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน (ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเห
คะและชุมชน)

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยคําแหง หมู่ที 
8

จํานวน 399,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายซอยคําแหง หมู่ที 8 ระยะ
ทาง 225 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลีย 4.00 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 900 ตารางเมตร โดยการก่อสร้างผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนาเฉลีย 0.05 เมตร พร้อมป้ายประชาสมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองหงส์เลขที 820-61-20 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี พ.ศ.2561- 2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับ
ที 3)  หน้าที 101 ลําดับที 11 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฎตามแผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)

วันทีพิมพ์ : 25/10/2561  10:31:23 หน้า : 33/46



โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทวดจับ หมู่ที 
11

จํานวน 366,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านทวดจับ หมู่ที 11ระยะ
ทาง 300 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลีย 3.00 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 900 ตารางเมตร โดยการก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนาเฉลีย 0.05 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองหงส์ เลขที 820-61-27 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับ
ที 3)  หน้าที 102 ลําดับที 13 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฎตามแผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองนูดจด
เขตตําบลนาโพธิ หมู่ที 13

จํานวน 291,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองนูดจดเขตตําบลนา
โพธิ หมู่ที 13 ระยะทาง 155 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลีย 4.50 เมตร หรือ
มีพืนทีผิจราจรไม่น้อยกว่า 697.50 ตารางเมตร โดยการก่อสร้างผิว
จราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลีย 0.05 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองหงส์ เลขที 820-61-19 เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 3) หน้าที 104 ลําดับที 15 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายป่าเชโค หมู่ที 4 จํานวน 398,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายป่าเชโค หมู่ที 4 ช่วงที1 ระยะ
ทาง 100 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลีย 3.00 เมตร ช่วงที2 ระยะ
ทาง 170 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลีย 4.00 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรรวม
ทัง 2 ช่วง ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร โดยการก่อสร้างผิวจราจรลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลีย 0.05 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองหงส์ เลขที 820-61-26 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับ
ที 3) หน้าที 100 ลําดับที 10 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฎตามแผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)
โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง สายหน้าโรงเรียนนา
เกิดผล หมู่ที 5

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง สายหน้า
โรงเรียนนาเกิดผล หมู่ที 5พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ทุ่งสงเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พ.ศ. 2537เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
.2561- 2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 3) หน้าที 106 ลําดับ
ที 17 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)
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โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง สายหลังพัฒนา
ชุมชน หมู่ที 7

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง สายหลัง
พัฒนาชุมชน หมู่ที 7 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสงเป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 3) หน้าที 107 ลําดับที18 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)

โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง สายห้องแถวนาง
เอมอร หมู่ที 9

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อขยายเขตประปาภูมิภาคสาขาทุ่งสง สายห้องแถวนาง
เอมอร หมู่ที 9 จํานวนเงิน 80,000บาทพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค สาขา
ทุ่งสง เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พ.ศ. 2537เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 3) หน้าที 108 ลําดับ
ที 19 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฎตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาทีดินและสิงก่อสร้าง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะ
และชุมชน)

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)

งบรายจ่ายอืน รวม 50,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 50,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา (ค่าK) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับเหคะและชุมชน)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 758,080 บาท
งบบุคลากร รวม 541,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 541,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 323,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี สังกัดสํานักงานปลัด ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 217,320 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างสังกวัดสํานักงานปลัด ตําแหน่งผู้ช่ายนัก
พัฒนาชุมชน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

งบดําเนินงาน รวม 217,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 67,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถินและพนักงานจ้างของสํานักงานปลัดทีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามคําสังทีได้มอบหมายให้ปฏิบัติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการส่วนท้องถินของสํานักงานปลัด ซึง
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยการนันกําหนด  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถินของสํานัก
งานปลัด ตามระเบียบว่าด้วยการนันกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน)

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ รายละเอียดังต่อไปนี
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
-ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าล้างรูป
-ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าประชา
สัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าขุด
หลุม ค่าวางแนว ค่ากําจัดวัชพืช และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีต้องดําเนินการและ
อยู่ในอํานาจหน้าที เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองเกียวกับการต้อนรับบุคคล และคณะบุคคลต่างๆ ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้า
ราชการของสํานักงานปลัดตามคําสังอนุมัติของผู้บังคับบัญชาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบันและค่าลง
ทะเบียน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
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โครงการป้องกันและบําบัดยาเสพติดให้โทษในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบําบัดยาเสพติดให้โทษในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 770,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 770,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 750,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร
และเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่า
อุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีประจําสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที
จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินค่าจัดทําป้ายชือ หรือทีมผู้
เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่
หรือถ้วยรางวัล ทีมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เงินหรือของรางวัล ค่าใช้จ่าย
อืนๆ เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา ริวขบวน กีฬาสาธิต ค่า
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 3) หน้าที 36 ลําดับ
ที 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองหงส์เกมส์ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
หนองหงส์เกมส์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าเช่าหรือค่าเตรียม
สนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีประจําสนาม ค่าตอบ
แทนเจ้าหน้าทีจัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินค่าจัดทํา
ป้ายชือ หรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศ
เกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ทีมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เงินหรือของ
รางวัล ค่าใช้จ่ายอืนๆ เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา ริว
ขบวน กีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
สถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 3) หน้าที 36 ลําดับที 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

วันทีพิมพ์ : 25/10/2561  10:31:23 หน้า : 37/46



โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สําหรับผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนทีเป็นเจ้าหน้าทีของรัฐ และนักกีฬา ค่าตอบ
แทนสําหรับบุคคลทีมิใช่เจ้าหน้าทีของรัฐ ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่า
อุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬาพร้อมรองเท้า ถุงเท้าของผู้ควบ
คุม หรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีใช้ในการแข่งขันกีฬา เบีย
เลียงเดินทาง ค่าเช่าทีพักค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชือเพลิง
หรือพลังงานสําหรับยานพาหนะค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหามและ
อืนๆ ค่าใช้จ่ายอ่ืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดินทางไปราชการ   เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   ประกอบกับ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิม
เติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 3) หน้าที 36 ลําดับที 3      ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
กีฬาและนันทนาการ)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา ให้แก่ หมู่บ้านในพืนทีตําบลหนองหงส์และ
เพือใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 648,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 610,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานประเพณีสงกรานต์ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกียว
กับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ
แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
จําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 3) หน้าที 90 ลําดับที 11
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน)
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โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญของชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐ
พิธี และวันสําคัญของชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
และเกียวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชา
สัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที  47  ลําดับที  7  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน)
โครงการทําบุญวันพระและวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทําบุญวันพระและวันสําคัญ
ทางศาสนา
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ
ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ประกอบกับ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 166 ลําดับที 16 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้               (ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน)
 
โครงการลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลอยกระทง โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ
แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องใน
การจัดงาน 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 3) หน้าที 88 ลําดับที 7 ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน)
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
สถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้
จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียว
ข้องในการจัดงาน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 3) หน้าที 90 ลําดับที 12 ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน)
โครงการวันท้องถินไทย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันท้องถินไทย โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
สถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้
จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องใน
การจัดงาน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 3) หน้าที 89 ลําดับที 9 ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน)
โครงการวันผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันผู้สูงอายุ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ
ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ประกอบกับ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 3) หน้าที 98 ลําดับ
ที 10  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน)
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รายจ่ายเพือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมอันเป็นการฟืนฟูประเพณี
ต่างๆ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมอันเป็นการฟืนฟู
ประเพณีต่างๆ เพือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีของชาวนครศรีธรรมราช อันเป็นมรดกของท้องถิน  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน)

งบเงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอทุ่งสง จํานวน 38,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอทุ่งสง
-โครงการ การจัดงานประเพณีเดือนสิบ   10,000.- บาท
-โครงการ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน "ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า
ขึนธาตุ   3,000.- บาท
-โครงการ การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอําเภอทุ่งสง  20,000
.- บาท
-โครงการ จัดงานรัฐพิธี  5,000.- บาท     
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน)                                         

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 725,360 บาท
งบบุคลากร รวม 336,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 336,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 336,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถินสังกัดสํานักงานปลัด ตําแหน่ง
นักวิชาการเกษตรพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฎตามแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร)

งบดําเนินงาน รวม 389,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการเดินทางมาประชุมของคณะกรรมการศูนย์
บริการและถ่ายทอดฯ ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยการนัน
กําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการเกษตร  งานส่ง
เสริมการเกษตร)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิน และพนักงานจ้างของสํานักงานปลัดทีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามคําสังทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการส่วนท้องถินของสํานักงานปลัด ซึง
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยการนันกําหนด  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถินของสํานัก
งานปลัด ตามระเบียบว่าด้วยการนันกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร)
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ค่าใช้สอย รวม 292,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ รายละเอียด
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักฟอก
- ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
- ค่าระวางรถบรรทุก
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง
 โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่าเบียประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าติดตังโทรศัพท์
- ค่าติดตังไฟฟ้า
- ค่าติดตังประปา
- ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ
- ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการ
เกษตร)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 42,000 บาท
เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ฝึก
อบรม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการเกษตร  งานส่ง
เสริมการเกษตร)
โครงการปลูกหญ้าแฝก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย
- ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
          - ค่าป้ายไวนิลโครงการ
          - อืนๆ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศทีออกตามพระราช
บัญญัติฯนี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและบริหาร
งานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 หน้าที 328 ลําดับที 3  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร)
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โครงการฝึกอบรมเพือสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อม

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพือสร้างจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย
          - ค่าวิทยากร
          - ค่าอาหารกลางวัน
          - ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
          - ค่าคู่มือฝึกอบรม
          - ค่าป้ายไวนิลโครงการ
          - ค่าทีพัก
          - อืนๆ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศทีออกตามพระราช
บัญญัติฯนี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและบริหาร
งานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และแก้ไข
เพิมเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 หน้าที 327 ลําดับที 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร) 
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โครงการฝึกอบรมอาชีพทําการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
อาชีพการทําการเกษตร
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
          - ค่าวิทยากร
          - ค่าอาหารกลางวัน
          - ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
          - ค่าคู่มือฝึกอบรม
          - ค่าป้ายไวนิลโครงการ
          - อืนๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศทีออกตามพระราช
บัญญัติฯนี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและบริหาร
งานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และแก้ไข
เพิมเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 หน้าที142 ลําดับที 1  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร)

โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิต
ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
          - ค่าวิทยากร
          - ค่าอาหารกลางวัน
          - ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
          - ค่าคู่มือฝึกอบรม
          - ค่าป้ายไวนิลโครงการ
          - อืนๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศทีออกตามพระราช
บัญญัติฯนี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและบริหาร
งานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และแก้ไข
เพิมเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 หน้าที 145 ลําดับที 6 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตาม
แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร)

วันทีพิมพ์ : 25/10/2561  10:31:23 หน้า : 44/46



โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
          - ค่าวัคซีนและอุปกรณ์การฉีด
          - ค่าอาหารกลางวัน
          - ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
          - ค่าป้ายไวนิลโครงการ
          - อืนๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศทีออกตามพระราช
บัญญัติฯนี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและบริหาร
งานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และแก้ไข
เพิมเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 เพิมเติมและเปลียนแปลงฉบับที 3หน้าที  65  ลําดับ
ที 44 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฎตามแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการ
เกษตร)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการ
เกษตร) 
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสี-ขาวดํา  แผ่นซีดีบันทึก
ข้อมูล เมนบอร์ด ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานการ
เกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 19,499,072 บาท
งบกลาง รวม 19,499,072 บาท
งบกลาง รวม 19,499,072 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 254,400 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 14,332,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพืนทีตําบลหนองหงส์ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุน (ปรากฎตามแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้พิการในพืนทีตําบลหนองหงส์ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุน (ปรากฎตามแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง)
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพใก้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในพืนทีตําบลหนองหงส์ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุน (ปรากฎตามแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง)

สํารองจ่าย จํานวน 443,017 บาท
เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วมเท่านัน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎตามแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนทีตําบลหนอง
หงส์(สปสช.)

จํานวน 190,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนทีตําบลหนองหงส์ (สปสช.) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผน
งานงบกลาง  งานงบกลาง)
เงินสมทบเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน จํานวน 527,860 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบเงินกู้เศรษฐกิจกชุมชน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง)
ทุนการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าทุนการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท สําหรับคณะผู้
บริการ สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฎตามแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง)
รายจ่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทีบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทีบ้าน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎตามแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 336,995 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.)ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎตามแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง)
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