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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลหนองแดง
อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 23,490,994.86 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 18,207,032.03 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,494,169.57 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ รวม 
184,299.58 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม 129,915.40 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 28,598,656.62 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 6,243.39 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 60,011.09 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 162,906.49 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 149,867.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 113,200.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,952,401.65 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 14,154,027.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 92,100.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 25,309,279.89 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 6,570,454.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,166,810.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,635,355.56 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,996,680.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 939,980.33 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 107,841.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 56,840.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง
อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 6,243.39 100,000.00 103,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

60,011.09 13,000.00 65,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 162,906.49 170,000.00 180,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

149,867.00 180,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 113,200.00 130,000.00 200,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 492,227.97 593,000.00 748,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 13,952,401.65 15,521,000.00 15,750,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13,952,401.65 15,521,000.00 15,750,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,154,027.00 13,886,000.00 16,501,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

14,154,027.00 13,886,000.00 16,501,500.00

รวม 28,598,656.62 30,000,000.00 33,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง
อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,570,454.00 7,412,510.00 8,534,309.00

งบบุคลากร 11,166,810.00 11,838,490.00 13,401,180.00

งบดําเนินงาน 3,635,355.56 6,324,064.00 6,551,631.00

งบลงทุน 2,996,680.00 3,141,936.00 3,321,480.00

งบเงินอุดหนุน 939,980.33 1,253,000.00 1,191,400.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 30,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 25,309,279.89 30,000,000.00 33,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลหนองแดง
อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลหนองแดง
อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,404,760

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 190,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,365,891

แผนงานสาธารณสุข 1,395,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,174,720

แผนงานเคหะและชุมชน 10,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 200,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,490,320

แผนงานการเกษตร 75,000

แผนงานการพาณิชย 140,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,534,309

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง
อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,534,309 8,534,309
    งบกลาง 8,534,309 8,534,309

รวม 8,534,309 8,534,309

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,961,360 396,000 1,768,000 200,000 8,325,360
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120 0 0 0 2,571,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,390,240 396,000 1,768,000 200,000 5,754,240

งบดําเนินงาน 2,257,000 56,000 530,000 0 2,843,000
    คาตอบแทน 269,000 36,000 142,000 0 447,000

    คาใช้สอย 1,206,000 20,000 298,000 0 1,524,000

    คาวัสดุ 330,000 0 80,000 0 410,000

    คาสาธารณูปโภค 452,000 0 10,000 0 462,000

งบลงทุน 57,400 0 4,000 0 61,400
    คาครุภัณฑ 57,400 0 4,000 0 61,400

งบเงินอุดหนุน 175,000 0 0 0 175,000
    เงินอุดหนุน 175,000 0 0 0 175,000

รวม 8,450,760 452,000 2,302,000 200,000 11,404,760

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 90,000 100,000 190,000
    คาตอบแทน 50,000 0 50,000

    คาใช้สอย 40,000 100,000 140,000

รวม 90,000 100,000 190,000

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 609,720 2,783,140 3,392,860
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 609,720 2,783,140 3,392,860

งบดําเนินงาน 164,400 1,792,231 1,956,631
    คาใช้สอย 90,000 1,058,900 1,148,900

    คาวัสดุ 40,000 711,331 751,331

    คาสาธารณูปโภค 34,400 0 34,400

    คาตอบแทน 0 22,000 22,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,016,400 1,016,400
    เงินอุดหนุน 0 1,016,400 1,016,400

รวม 774,120 5,591,771 6,365,891

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 125,000 200,000 325,000
    คาใช้สอย 125,000 200,000 325,000

งบลงทุน 1,070,000 0 1,070,000
    คาครุภัณฑ 1,070,000 0 1,070,000

รวม 1,195,000 200,000 1,395,000

หน้า : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 643,920 0 643,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 643,920 0 643,920

งบดําเนินงาน 383,000 130,000 513,000
    คาตอบแทน 58,000 0 58,000

    คาใช้สอย 280,000 130,000 410,000

    คาวัสดุ 45,000 0 45,000

งบลงทุน 17,800 0 17,800
    คาครุภัณฑ 17,800 0 17,800

รวม 1,044,720 130,000 1,174,720
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบดําเนินงาน 10,000 10,000
    คาใช้สอย 10,000 10,000

รวม 10,000 10,000

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    คาใช้สอย 20,000 20,000

รวม 20,000 20,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000 200,000
    คาใช้สอย 100,000 100,000 200,000

รวม 100,000 100,000 200,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,039,040 0 1,039,040
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,039,040 0 1,039,040

งบดําเนินงาน 389,000 0 389,000
    คาตอบแทน 64,000 0 64,000

    คาใช้สอย 200,000 0 200,000

    คาวัสดุ 125,000 0 125,000

งบลงทุน 14,500 2,047,780 2,062,280
    คาครุภัณฑ 4,500 154,000 158,500

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 10,000 1,893,780 1,903,780

รวม 1,442,540 2,047,780 3,490,320

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 5,000 70,000 75,000
    คาวัสดุ 5,000 0 5,000

    คาใช้สอย 0 70,000 70,000

รวม 5,000 70,000 75,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000
    คาวัสดุ 30,000 30,000

งบลงทุน 110,000 110,000
    คาครุภัณฑ 110,000 110,000

รวม 140,000 140,000

หน้า : 9/9







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง
อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 41,675.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 47,591.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 1,043.39 95,000.00 0.00 % 95,000.00
     ภาษีป้าย 2,800.00 5,200.00 5,000.00 60.00 % 8,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 92,066.00 6,243.39 100,000.00 103,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,241.60 698.40 1,500.00 -33.33 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 3,500.00 6,000.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 172.69 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 650.00 490.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 340.00 0.00 100.00 % 500.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 200.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 3,883.05 51,660.00 5,000.00 940.00 % 52,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 250.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 183.50 200.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 9,458.15 60,011.09 13,000.00 65,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 166,958.86 162,906.49 170,000.00 5.88 % 180,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 166,958.86 162,906.49 170,000.00 180,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 157,300.00 149,867.00 180,000.00 11.11 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 157,300.00 149,867.00 180,000.00 200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 2,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 117,300.00 111,200.00 130,000.00 53.85 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 117,300.00 113,200.00 130,000.00 200,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 3,973.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 3,973.00 0.00 0.00 500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 292,359.98 250,037.76 300,000.00 0.00 % 300,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,467,288.56 8,795,554.21 9,500,000.00 0.00 % 9,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,485,031.29 1,491,010.17 1,500,000.00 13.33 % 1,700,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 242,787.56 33,163.72 250,000.00 0.00 % 250,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,527,818.19 3,066,789.87 3,600,000.00 0.00 % 3,600,000.00
     คาภาคหลวงแร 12,405.18 25,525.84 15,000.00 73.33 % 26,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 45,799.69 27,244.08 46,000.00 8.70 % 50,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

302,980.00 259,016.00 310,000.00 3.23 % 320,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 4,060.00 0.00 100.00 % 4,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,376,470.45 13,952,401.65 15,521,000.00 15,750,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 13,352,788.00 14,154,027.00 13,886,000.00 18.84 % 16,501,500.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,352,788.00 14,154,027.00 13,886,000.00 16,501,500.00
รวมทุกหมวด 29,276,314.46 28,598,656.62 30,000,000.00 33,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง

อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 103,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 95,000 บาท

- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยตั้งรับให้ใกล้
เคียงกับที่ได้รับจริง

ภาษีป้าย จํานวน 8,000 บาท

- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยตั้งรับให้ใกล้
เคียงกับที่ได้รับจริง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 65,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยตั้งรับให้ใกล้
เคียงกับที่ได้รับจริง

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 10,000 บาท

- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยตั้งรับให้ใกล้
เคียงกับที่ได้รับจริง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยตั้งรับให้ใกล้
เคียงกับที่ได้รับจริง

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยตั้งรับให้ใกล้
เคียงกับที่ได้รับจริง

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 52,000 บาท

- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยตั้งรับให้ใกล้
เคียงกับที่ได้รับจริง
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คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยตั้งรับให้ใกล้
เคียงกับที่ได้รับจริง

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 180,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 180,000 บาท

- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยตั้งรับให้ใกล้
เคียงกับที่ได้รับจริง

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 200,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 200,000 บาท

- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยตั้งรับให้ใกล้
เคียงกับที่ได้รับจริง

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 200,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 200,000 บาท

- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยตั้งรับให้ใกล้
เคียงกับที่ได้รับจริง

หมวดรายได้จากทุน รวม 500 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 500 บาท

- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยตั้งรับให้ใกล้
เคียงกับที่ได้รับจริง

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,750,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 300,000 บาท

- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยตั้งรับให้ใกล้
เคียงกับที่ได้รับจริง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,500,000 บาท

- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยตั้งรับให้ใกล้
เคียงกับที่ได้รับจริง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,700,000 บาท

- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยตั้งรับให้ใกล้
เคียงกับที่ได้รับจริง
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 250,000 บาท

- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยตั้งรับให้ใกล้
เคียงกับที่ได้รับจริง

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,600,000 บาท

- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยตั้งรับให้ใกล้
เคียงกับที่ได้รับจริง

คาภาคหลวงแร จํานวน 26,000 บาท

- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยตั้งรับให้ใกล้
เคียงกับที่ได้รับจริง

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยตั้งรับให้ใกล้
เคียงกับที่ได้รับจริง

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 320,000 บาท

- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยตั้งรับให้ใกล้
เคียงกับที่ได้รับจริง

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 4,000 บาท

- ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยตั้งรับให้ใกล้
เคียงกับที่ได้รับจริง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 16,501,500 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 16,501,500 บาท

- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยตั้งรับให้ใกล้
เคียงกับที่ได้รับจริง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 127,068 111,781 139,670 3.36 % 144,360

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 5,323 0 0 % 0

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,363,700 4,593,300 4,648,800 27.8 % 5,941,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,325,600 1,300,000 1,356,000 2.65 % 1,392,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

เงินสํารองจาย 90,177 310,650 650,000 -12.71 % 567,379

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 329,970

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 0 100 % 60,000

รายจายตามข้อผูกพัน 77,400 77,400 77,400 -100 % 0

กองทุนเงินทดแทน 5,537 0 0 100 % 10,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลหนองแดง
อําเภอนาเชือก    จังหวัดมหาสารคาม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กองทุนทดแทน 0 0 10,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 0 100 % 77,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

144,800 160,000 322,280 -100 % 0

รวมงบกลาง 6,146,282 6,570,454 7,216,150 8,534,309
รวมงบกลาง 6,146,282 6,570,454 7,216,150 8,534,309
รวมงบกลาง 6,146,282 6,570,454 7,216,150 8,534,309

รวมแผนงานงบกลาง 6,146,282 6,570,454 7,216,150 8,534,309
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 513,306 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,059 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,059 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,713,600 1,709,760 1,886,400 0 % 1,886,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,320 2,393,584 2,571,120 2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,990,767 2,192,580 2,384,280 1.05 % 2,409,240

เงินประจําตําแหนง 243,367 252,000 252,000 0 % 252,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 630,480 646,440 663,840 2.58 % 681,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 79,440 68,400 54,000 -11.11 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,944,054 3,159,420 3,354,120 3,390,240
รวมงบบุคลากร 5,342,374 5,553,004 5,925,240 5,961,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

148,100 207,350 249,500 -31.86 % 170,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 78,500 120,500 110,000 -32.73 % 74,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,600 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 228,200 327,850 384,500 269,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 73,877 23,500 0 100 % 323,000

- คาดูดสิ่งปฏิกูล 10,000 บาท 0 0 10,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาจัดทําปายแขวนบอกแผนก ปาย
หน้าห้อง ปายคล้องคอ ฯลฯ 

0 0 20,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาซักผ้ามานห้องประชุม สํานัก
งาน ฯลฯ

0 0 18,860 -100 % 0

คาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ ฯลฯ

0 0 10,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการตําแหนงผู้ชวยเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล 1 ตําแหนง เดือนละ 9,000 
บาท

0 0 108,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการตําแหนงแมบ้าน 1 
ตําแหนง เดือนละ 9,000 บาท

0 0 108,000 -100 % 0
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คาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟาสํานักงาน 0 0 70,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาและเผยแพรขาวทางวิทยุ ฯลฯ 0 0 5,000 -100 % 0

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ โดเมนเนม (อบต.หนอง
แดง)

0 0 7,000 -100 % 0

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาซักฟอก คาเชาทรัพย์สิน (ยกเว้น 
คาเชาบ้าน) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  10,000 บาท

0 0 25,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 22,760 9,600 40,000 0 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาจัดรังวัดสอบเขตที่สาธารณะประโยชน์
ตําบลหนองแดง 

0 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 39,968 42,704 100,000 0 % 100,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 400,000 12.5 % 450,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

2,800 3,000 3,000 0 % 3,000

คารังวัดสอบเขตที่สาธารณะประโยชน์
ตําบลหนองแดง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 2,175 0 10,000 -100 % 0
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โครงการการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ  

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ/โครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ ฯลฯ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 100 % 30,000

โครงการตอต้านการทุจริตและปลูก
จิตสํานึก

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

0 0 1,600 -100 % 0

โครงการพัฒนาบุคลากร 0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 117,610 0 0 100 % 130,000

งานรัฐพิธี 10,000 0 20,000 -100 % 0

จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 23,476 0 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,200 6,200 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 302,866 85,004 1,066,460 1,206,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 55,804 48,361 50,000 60 % 80,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 10,000 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 11,800 28,290 70,000 -28.57 % 50,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 57,600 53,600 80,000 0 % 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 40,000 0 100 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,455 3,258 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,150 15,205 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 140,809 198,714 270,000 330,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 306,123.77 277,933.62 350,000 0 % 350,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,652 1,876 5,000 0 % 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,698.82 2,371.07 5,000 -100 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 83,460 104,657.92 90,000 0 % 90,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 7,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 394,934.59 386,838.61 450,000 452,000
รวมงบดําเนินงาน 1,066,809.59 998,406.61 2,170,960 2,257,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน พนักพิงตาขาย 
จํานวน 4 ตัว

0 0 10,400 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานผู้บริหาร/ประธาน
สภาฯ

0 0 0 100 % 24,000
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คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 19,800 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว 0 0 10,600 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะพับหน้าเหล็ก จํานวน 4 ตัว 0 0 10,800 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด 0 0 8,400 -100 % 0

คาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 0 2,200 6,600 -100 % 0

คาจัดซื้อพัดลมติดเพดาน 0 11,200 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์
แบบมีคันชักพร้อมลาก

0 12,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 0 0 20,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV

0 0 0 100 % 8,900

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น 2 ก๊อก พลาสติก 
(ถังคว่ํา) 

0 4,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เย็น 0 0 0 100 % 14,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 22,000 22,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 22,000 0 0 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง

0 5,200 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ Network

0 10,000 0 100 % 10,000

คาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับเอกสาร
ทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง

0 0 3,200 -100 % 0

คาจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

0 700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 109,600 92,000 57,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างเสาธง อบต.หนองแดง 0 0 50,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมอาคารสํานักงานภายใน 
อบต.หนองแดง

0 200,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงรั้วพร้อมปาย อบต.หนอง
แดง

0 0 250,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 200,000 300,000 0
รวมงบลงทุน 0 309,600 392,000 57,400
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 20,000 124,860.33 0 0 % 0

อุดหนุนสวนราชการ 0 0 175,000 0 % 175,000

รวมเงินอุดหนุน 20,000 124,860.33 175,000 175,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 124,860.33 175,000 175,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น 0 0 30,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 30,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 30,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 6,429,183.59 6,985,870.94 8,693,200 8,450,760
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 396,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 396,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 396,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 36,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 56,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 452,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 884,491 915,151 1,189,870 5.83 % 1,259,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

14,340 6,995 20,000 70 % 34,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 371,160 385,320 413,040 4.76 % 432,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,311,991 1,349,466 1,664,910 1,768,000
รวมงบบุคลากร 1,311,991 1,349,466 1,664,910 1,768,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 20,000 100 % 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 48,400 60,000 60,000 20 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,250 10,360 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 55,650 70,360 105,000 142,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 15,195 15,600 20,000 540 % 128,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 91,368 65,452 60,000 50 % 90,000

โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 10,000 400 % 50,000

โครงการภาษีสัญจร 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมความรู้ในการจัดเก็บภาษี  0 0 4,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,090 9,870 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 108,653 90,922 114,000 298,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,298 22,249 30,000 33.33 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,906 3,600 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,800 20,000 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 40,004 45,849 60,000 80,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 210 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 210 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 204,517 207,131 289,000 530,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว 0 0 6,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 0 0 0 100 % 4,000

จัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ (เม
ลามินสีขาว)

0 0 4,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 22,000 44,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค 0 30,000 0 0 % 0

คาจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

0 700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 52,700 54,500 4,000
รวมงบลงทุน 0 52,700 54,500 4,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,516,508 1,609,297 2,008,410 2,302,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 200,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 200,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 200,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 200,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,945,691.59 8,595,167.94 10,701,610 11,404,760

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 23,700 46,000 8.7 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 23,700 46,000 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันสถาปนาวันอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.)

0 0 0 100 % 10,000

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหมและสงกรานต์

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 85,400 0 0 % 0

จัดกิจกรรมวันสถาปนาวันอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.)

0 0 10,000 -100 % 0

ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหมและสงกรานต์ 

7,110 6,091.5 14,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 7,110 91,491.5 24,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 7,110 115,191.5 70,000 90,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 7,110 115,191.5 70,000 90,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรม จัดตั้ง ทบทวน อาสา
สมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 0 100 % 100,000

อบรมหลักสูตร จัดตั้ง ทบทวน อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

209,000 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 209,000 0 50,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 28,700 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 28,700 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 237,700 0 50,000 100,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 237,700 0 50,000 100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 244,810 115,191.5 120,000 190,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 320,640 339,540 369,480 3.54 % 382,560
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 202,560 210,360 218,880 3.78 % 227,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 523,200 549,900 588,360 609,720
รวมงบบุคลากร 523,200 549,900 588,360 609,720

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 11,505 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 11,505 20,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 5,000 300 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 11,210 29,638 30,000 33.33 % 40,000

โครงการห้องสมุดชุมชนรักการอาน 0 0 10,000 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 11,210 29,638 55,000 90,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 9,039.5 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,200 8,400 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 25,239.5 8,400 40,000 40,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 13,578.2 0 15,500 0 % 15,500

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 1,780 0 4,500 0 % 4,500

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 14,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 15,358.2 0 20,000 34,400
รวมงบดําเนินงาน 51,807.7 49,543 135,000 164,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 17,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ Network

10,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 49,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 49,000 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 624,007.7 599,443 723,360 774,120
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,374,480 1,456,380 1,664,840 -0.38 % 1,658,500

เงินวิทยฐานะ 42,000 77,000 218,400 0 % 218,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 808,200 839,280 873,000 3.81 % 906,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 3,480 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,228,160 2,372,660 2,756,240 2,783,140
รวมงบบุคลากร 2,228,160 2,372,660 2,756,240 2,783,140

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,380 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 7,380 0 2,000 22,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 800 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 60,000 60,000 6,560 814.63 % 60,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 32,708 19,240 40,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)

185,300 183,600 170,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน, คา
หนังสือเรียน, คาอุปกรณ์การเรียน, คา
เครื่องแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)

0 0 0 100 % 350,920

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณ์
การเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

58,760 43,218 113,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)

0 0 0 100 % 637,980
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน)

555,700 535,920 513,240 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 892,468 842,778 842,800 1,058,900
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,991 0 10,000 7,013.31 % 711,331

คาอาหารเสริม (นม) 457,667.96 446,330.72 611,264 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 467,658.96 446,330.72 621,264 711,331
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 0 9,593.78 0 0 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 1,068 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 10,661.78 0 0
รวมงบดําเนินงาน 1,367,506.96 1,299,770.5 1,466,064 1,792,231

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

294,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการกอสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหนองแดง หมูที่ 1

0 147,000 96,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงตอเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านเกาใหญ หมูที่ 4

0 150,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
วังหิน หมูที่ 6

0 148,000 121,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
หนองแต้ หมูที่ 9

0 124,000 52,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านเกาใหญ หมูที่ 4

0 0 92,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 294,000 569,000 361,000 0
รวมงบลงทุน 294,000 569,000 361,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 844,000 815,120 908,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  11:56 หน้า : 23/49



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

0 0 0 100 % 1,016,400

รวมเงินอุดหนุน 844,000 815,120 908,000 1,016,400
รวมงบเงินอุดหนุน 844,000 815,120 908,000 1,016,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,733,666.96 5,056,550.5 5,491,304 5,591,771
รวมแผนงานการศึกษา 5,357,674.66 5,655,993.5 6,214,664 6,365,891

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 500 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 500 0
ค่าใช้สอย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

23,640 0 0 0 % 0

ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

0 38,440 0 0 % 0

โครงการการปองกันและระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจํา
ตําบล

610,150.8 656,012.95 290,800 -100 % 0

โครงการปองกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

29,700 29,700 30,000 0 % 30,000

โครงการปองกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 100 % 40,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย 
ราชนารี 

0 0 40,000 -100 % 0

สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติย ราชนารี 

0 0 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0 0 0 100 % 5,000

สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี 

2,364 3,444 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 665,854.8 727,596.95 395,800 125,000
รวมงบดําเนินงาน 665,854.8 727,596.95 396,300 125,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 0 0 0 100 % 1,070,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 0 118,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 118,000 0 1,070,000
รวมงบลงทุน 0 118,000 0 1,070,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนเอกชน 180,000 0 200,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 180,000 0 200,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 180,000 0 200,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 845,854.8 845,596.95 596,300 1,195,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการดําเนินงานและบริหารจัดระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 200,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 200,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0 200,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 845,854.8 845,596.95 596,300 1,395,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 320,640 339,540 369,480 3.54 % 382,560

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 233,160 242,040 251,760 3.81 % 261,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 553,800 581,580 621,240 643,920
รวมงบบุคลากร 553,800 581,580 621,240 643,920

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  11:56 หน้า : 29/49



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000

คาเชาบ้าน 36,000 18,000 36,000 0 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 4,500 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 40,800 22,500 58,000 58,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 4,100 10,000 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กฯ 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 60,000 0 0 0 % 0

โครงการบ้านนาอยู/หมูบ้านนามอง/ชุมชน
เข้มแข็ง

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมที่อยูอาศัยให้แก
ผู้ยากไร้

100,000 0 50,000 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการร้อยรักดวงใจ หวงใยผู้สูงอายุ 
ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 70,000

โครงการร้อยรักดวงใจหวงใยผู้สูงอายุ 
ประจําปีงบประมาณ ๒๔๖๔

0 0 70,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การตัดเย็บ
หน้ากากอนามัย เพื่อแจกจายให้ผู้ยากไร้ผู้
ด้อยโอกาส

0 16,100 0 0 % 0

โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุม
สตรีตําบลหนองแดง 

99,950 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้การตั้งครรภ์ไม
พร้อมในวัยรุน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายคุ้ม
ครองเด็กและสตรี

0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,100 1,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 266,150 27,100 190,000 280,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,479 17,506 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,400 5,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 25,879 22,506 45,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 332,829 72,106 293,000 383,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  11:56 หน้า : 31/49



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 4,000

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 3,800

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 3,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000 22,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ Network

0 10,000 0 100 % 10,000

คาจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

0 700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 25,800 32,700 0 17,800
รวมงบลงทุน 25,800 32,700 0 17,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 912,429 686,386 914,240 1,044,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 0 0 20,000 400 % 100,000

โครงการนําพากลุมสตรีตําบลหนองแดง 
เข้ารวมงานวันสตรีสากล

30,000 0 0 0 % 0

โครงการนําพาคนพิการเข้ารวมงานคน
พิการสากลประจําปี

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
ชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และสตรี

97,200 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
ชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และสตรี

0 0 60,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสตรี
สากล

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 127,200 0 110,000 130,000
รวมงบดําเนินงาน 127,200 0 110,000 130,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 60,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 60,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 60,000 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 127,200 0 170,000 130,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,039,629 686,386 1,084,240 1,174,720

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 379,320 399,360 429,240 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 284,160 295,080 306,960 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 34,680 23,760 11,800 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 740,160 760,200 790,000 0
รวมงบบุคลากร 740,160 760,200 790,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 31,500 38,500 42,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 31,500 38,500 64,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 110,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ํา อุปโภค - 
บริโภค

0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 20,000 0 170,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 23,540 50,000 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุกอสร้าง 39,785 14,460 10,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,800 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 82,125 64,460 105,000 0
รวมงบดําเนินงาน 133,625 102,960 339,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
ระบบ Inverter จํานวน 2 เครื่อง

0 0 59,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 22,000 22,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ Network 

0 10,000 10,000 -100 % 0

คาจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

0 700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 32,700 91,200 0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  11:56 หน้า : 36/49



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างระบบประปาถังสูง อบต
.หนองแดง

0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 150,000 0
รวมงบลงทุน 0 32,700 241,200 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 873,785 895,860 1,370,200 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเกาใหญ หมูที่ 4

0 0 164,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกกอง หมูที่ 7

0 0 216,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกสูง หมูที่ 8

0 111,200 278,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาดาน หมูที่ 2

0 0 442,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสะอาด หมูที่ 5

0 111,200 265,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแดง หมูที่ 1

0 111,000 159,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแต้ หมูที่ 9

0 0 74,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตโดมเอนก
ประสงค์

0 0 130,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมคันคูห้วยหางหว้าตอนบน 
บ้านเกาใหญ หมูที่ 4

0 97,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมบล็อกคอนเวิร์ด บ้านโคก
กอง หมูที่ 7

0 119,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ ร
.10 บ้านหนองแดงสหมิตร หมูที่ 10  

0 496,400 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงลานตลาดร้านค้าชุมชน 
บ้านหนองแดงสหมิตร หมูที่ 10

0 72,000 0 0 % 0

โครงการลงหินคลุก บ้านหนองแต้ หมูที่ 9 0 119,000 0 0 % 0

โครงการลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านวังหิน 
หมูที่ 6

0 0 91,000 -100 % 0

โครงการลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านหนอง
แดงสหมิตร หมูที่ 10

0 0 133,000 -100 % 0
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ซอมแซมและปรับปรุงห้องน้ําห้องส้วมศูนย์
ศิลปาชีพบ้านโคกกอง หมูที่ 7

71,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

507,600 635,200 309,836 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 578,600 1,872,500 2,261,836 0
รวมงบลงทุน 578,600 1,872,500 2,261,836 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 578,600 1,872,500 2,261,836 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ
น้ําเสีย

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 10,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,452,385 2,768,360 3,632,036 10,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

34,800 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 34,800 0 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการบ้านนาอยู/หมูบ้านนามอง/ชุมชน
เข้มแข็ง

68,400 0 0 0 % 0

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1,590 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 69,990 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 104,790 0 20,000 20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 104,790 0 20,000 20,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 104,790 0 20,000 20,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด

79,990 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 79,990 0 100,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 49,356 49,700 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 49,356 49,700 0 0
รวมงบดําเนินงาน 129,346 49,700 100,000 100,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 129,346 49,700 100,000 100,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานขนบธรรมเนียมประเพณี 20,000 0 50,000 0 % 50,000

โครงการปฏิบัติธรรมวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

19,900 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชน

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็ก
และเยาวชนชวงปิดภาคเรียน

30,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 69,900 0 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 69,900 0 100,000 100,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 69,900 0 100,000 100,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 199,246 49,700 200,000 200,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 642,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 318,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,039,040
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,039,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 64,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 120,000

คาจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ํา อุปโภค - 
บริโภค

0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 125,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 389,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 4,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 4,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 10,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 14,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,442,540
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบโซลา
เซลล์ บ้านหนองแดงสหมิตร หมูที่ 10

0 0 0 100 % 154,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 154,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกกอง หมูที่ 7

0 0 0 100 % 172,500

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนแฮด หมูที่ 3

0 0 0 100 % 89,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาดาน หมูที่ 2

0 0 0 100 % 129,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสะอาด หมูที่ 5

0 0 0 100 % 111,500

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังหิน หมูที่ 6

0 0 0 100 % 115,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแดง หมูที่ 1

0 0 0 100 % 129,500

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแต้ หมูที่ 9

0 0 0 100 % 98,280

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตหน้าบริเวณ
ห้องน้ําพร้อมหลังคาเดินทางเท้า อบต. 
หนองแดง

0 0 0 100 % 53,000

โครงการซอมแซมฝายทอทางข้ามห้วยหาง
หว้าตอนบนบ้านเกาใหญ หมูที่ 4

0 0 0 100 % 82,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  11:56 หน้า : 46/49



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการวางทอระบายน้ําบ้านโคกสูง หมูที่ 
8

0 0 0 100 % 114,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 0 0 100 % 800,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 1,893,780
รวมงบลงทุน 0 0 0 2,047,780

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 2,047,780
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 3,490,320

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 5,000 5,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 5,000 5,000
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

การขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการคลองสวยน้ําใส 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมคลองสวยน้ําใส 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 9,125 12,950 30,000 0 % 30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 9,125 12,950 70,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 9,125 12,950 70,000 70,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 9,125 12,950 70,000 70,000
รวมแผนงานการเกษตร 9,125 12,950 75,000 75,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 18,830 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 18,830 0 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 18,830 0 30,000 30,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ตู้ควบคุม และ
อุปกรณ์ประปาหมูบ้าน

47,700 0 80,000 0 % 80,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 9,480 30,000 0 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 47,700 9,480 110,000 110,000
รวมงบลงทุน 47,700 9,480 110,000 110,000

รวมงานกิจการประปา 66,530 9,480 140,000 140,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 66,530 9,480 140,000 140,000

รวมทุกแผนงาน 23,412,018.05 25,309,279.89 30,000,000 33,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง

อําเภอนาเชือก   จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,534,309 บาท
งบกลาง รวม 8,534,309 บาท

งบกลาง รวม 8,534,309 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 144,360 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างที่ อบต.จะต้องจาย
ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ (ตั้งจายจากเงินราย
ได้)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจาย
เบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง
(สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,941,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 690 คน แยกตามชวง
อายุ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค) ดังนี้
- อายุ 60-69 ปี จํานวน 432 คน 
- อายุ 70-79 ปี จํานวน 187 คน 
- อายุ 80-89 ปี จํานวน  63 คน 
- อายุ 90 ปี ขึ้นไป จํานวน 8 คน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 123 ลําดับที่ 8)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,392,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 142 คน (ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 123 ลําดับที่ 6)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 2 คน (ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 123 ลําดับที่ 7)

เงินสํารองจาย จํานวน 567,379 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวา
จะเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2560
(สํานักปลัด)

รายจายตามข้อผูกพัน

กองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2561 การนําสงเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน
เป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 329,970 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) เพื่อเป็นหลักประกันในการจายสิทธิ
ประโยชนข้าราชการสวนท้องถิ่นที่พ้นหรือออกจากราชการและมี
สิทธิได้รับเงินบําเหน็จบํานาญ โดยคํานวณจากประมาณการราย
รับตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ ทุก
หมวด ทุกประเภท โดยไมต้องนํารายรับประเภทพันธบัตร เงิน
กู้ เงินที่มีผู้ทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ องคการบริหาร
สวนตําบลให้จายในอัตราร้อยละ 2 การคํานวณสงเงินสมทบกอง
ทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ถ้ามีเศษของบาทให้ปัด
ทิ้ง ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง คํานวณจายได้ ดัง
นี้ ประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ประมาณการไว้ที่ 33,000,000
 บาท–16,501,500 (เงินอุดหนุนทั่ว
ไป) = 16,498,500 X 2/100 = 329,970 บาท  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 77,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับอบต
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
(สํานักปลัด)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,450,760 บาท

งบบุคลากร รวม 5,961,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบลหนองแดง  จํานวน 1 อัตราๆ ละ 20,400
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท  และคา
ตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนอง
แดง  จํานวน 2 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท (ตั้งจายจากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแดง  จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  และคาตอบ
แทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนอง
แดง  จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
หนองแดง  จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  และคาตอบแทนพิเศษรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จํานวน 2  อัตราๆ ละ 880
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท (ตั้งจายจาก
เงินรายได้) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลหนองแดง  จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน (ตั้งจายจากเงินรายได้)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,886,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองแดง  11,220 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 134,640 บาท คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแดง 9,180 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 110,160 บาท คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหนองแดง อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน 18
 คน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,555,200 บาท คาตอบแทน
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 7,200
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท (ตั้งจายจาก
เงินรายได้)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,390,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,409,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี 6 อัตรา จํานวน 12
 เดือน โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้ (ตั้งจายจากเงิน
รายได้)
(1) นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด/รองปลัด) จํานวน 2 ตําแหนง
(2) นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสํานักปลัด) จํานวน 1 ตําแหนง
(3) นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 ตําแหนง
(4) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหนง
(5) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1
 ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
(สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กําหนด ดังนี้ (ตั้งจายจากเงิน
รายได้)
(1) นักบริหารท้องถิ่น (ปลัด อบต.) 168,000 บาท
(2) นักบริหารท้องถิ่น (รองปลัด อบต.) 42,000 บาท
(3) นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสํานักปลัด) 42,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ
. 2538 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 681,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 465,500 บาท ดัง
นี้ (ตั้งจายจากเงินรายได้) 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ) จํานวน 1
 ตําแหนง
(2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย จํานวน 1
 ตําแหนง
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต) จํานวน 1
 ตําแหนง  
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท ดังนี้(ตั้งจายจากเงินรายได้)
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จํานวน 1 ตําแหนง 
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (ยาม) จํานวน 1 ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 1 ตําแหนง (ตั้งจายจากเงินรายได้) 
  - ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 24,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป 2 ตําแหนง (ตั้งจายจากเงินรายได้)
  - ภารโรง จํานวน  12,000 บาท
  - ยาม  จํานวน  12,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 2,257,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 269,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
แก พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง จํานวน 20,000
 บาท (ตั้งจายจากรายได้)
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิด
ชอบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ จํานวน 100,000 บาท (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เพื่อจายเป็นคากรรมการสอบคัดเลือก คัดเลือกตางๆ และ
กรรมการสอบสวนวินัยฯลฯ 50,000 บาท (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามระเบียบ และพระราชบัญญัติดังนี้
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ (ตั้งจายจาก
เงินรายได้)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัด)

คาเชาบ้าน จํานวน 74,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลและบุคคลผู้
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที 4) พ.ศ.2562
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ (ตั้งจายจากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,206,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 323,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียมตาง ๆ คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ
บุคคล หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภท
นี้ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น) ตั้งจายจากเงินรายได้
โดยแยกเป็น
(1) คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จํานวน 10,000 บาท ให้ตั้งงบประมาณได้ไมเกินปีละ 1
 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายได้
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงิน จายขาดเงินสะสมและเงินที่มี
ผู้อุทิศให้ ดังนี้ ในปีงบประมาณ 2563 มียอดรายรับ
จริง 14,444,629.62 บาท คํานวณได้ดัง
นี้ 14,444,629.62 x 1/100 = 144,446.29 บาท ให้เบิกจายได้
ในภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้ตามอัตราที่กําหนด
และตามคาใช้จายที่เกิดขึ้นจริง โดยคํานึงถึงความจําเป็นและ
ประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจายเงินตามรายการคาใช้จายที่
เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจายเงินโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจาย
(2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ จํานวน 30,000 บาท ที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยูใน
ดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้งจายไมรวมอยูใน
คารับรอง ให้เบิกจายได้เทาที่จายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชื่อ
จํานวนบุคคลและรายงานการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจาย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน
เป็นผู้รับรองการจาย
ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคา
รับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปข้าราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างหรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อ ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
(สํานักปลัด)

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้
บริหารท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ตามที่
กฎหมายกําหนด อีกทั้งให้ความรวมมือในการประชาสัมพันธ การ
รณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสภาผู้
แทนราษฎรหรือสมาชิกคุณวุฒิสภา โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ
สถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คา
เชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาของ
สมนาคุณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คากรรมการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 147 ลําดับที่ 11)
(สํานักปลัด)
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คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา สําหรับพิธีการสําคัญตาง ๆ ตามวาระโอกาสที่จําเป็น
และมีความสําคัญ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว1284 ลง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่องเบิกจายคาดอกไม้เพือมอบให้
บุคคลตางๆ คาพวงมาลาและพานประดับพุมดอกไม้
(สํานักปลัด)

คารังวัดสอบเขตที่สาธารณะประโยชนตําบลหนองแดง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรังวัดสอบเขตที่สาธารณะประโยชน
ตําบลหนองแดง (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 135 ลําดับที่ 1)
(สํานักปลัด)

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/โครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ ฯลฯ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ตั้งจายจากเงินราย
ได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 139 ลําดับที่ 15)
(สํานักปลัด)

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย (ตั้งจาย
จากเงินรายได้)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347
 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใช้จายในการจัดงาน
ตางๆ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 151 ลําดับที่ 22)
(สํานักปลัด)
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โครงการตอต้านการทุจริตและปลูกจิตสํานึก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการตอต้านการทุจริตและปลูก
จิตสํานึก (ตั้งจายจายเงินรายได้)
- เป็นไปตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557
 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 145 ลําดับที่ 3)
(สํานักปลัด)

โครงการพัฒนาบุคลากร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการพัฒนาบุคลากร โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คา
ของสมนาคุณในการดุงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่มคา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการคา
ใช้จายเงินที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ (ตั้ง
จายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 146 ลําดับที่ 5)
(สํานักปลัด)

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของคณะผู้บริหารฯ
สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง (ตั้งจายจาก
เงินรายได้)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 146 ลําดับที่ 6)
(สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดัง
นี้ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้ม
คา ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้ายจารา
จรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอผื่น) พรม(ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
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เล็กฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปริ้น เทป พีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา ดังนี้ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
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(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้ (ตั้งจาย
จากเงินรายได้)



1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคาดัง
นี้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา สายยาฉีด
น้ํา อางล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน 50,000 บาท- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อให้ได้มา
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ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้ (ตั้ง
จายจากเงินรายได้)



1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสงแบงการพิจารณาออก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ไขขวง ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง 
น้ํากลั่น ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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(สํานักปลัด)



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง 
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ 
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน 
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้ (ตั้ง 
จายจากเงินรายได้)
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  รายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไป
นี้ (ตั้งจายจากเงินรายได้)



1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย แบงการ
พิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ เครื่องวัดน้ําฝน เครื่องมือวิทยา
ศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ สําลี และผ้าพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควันกําจัด
ยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้
ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น    
(สํานักปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้ (ตั้ง
จายจากเงินรายได้)
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ให้แบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลอง
และระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใส
กล้องถายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่

วันที่พิมพ : 25/8/2564  08:16:42 หน้า : 21/90



มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้ (ตั้งจายจาก
เงินรายได้)
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย หรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว 
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม 
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ 
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน 
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิมดังนี้ อุปกรณบันทึกข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di 
gital Video Disc, Flash Drive)เทปบันทึกข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)หัว 
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
 สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น 
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา 
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ 
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ 
หรือแป้นพิมพ(Key board) เมนบอรด(Main Board) เมมโมรี่ชิป
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(MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร(Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง 
บอกซ(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(H
ub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card) Ethernet Card, Lan Card,
 Antivirus Card, Sound Ca rd) เป็ นต้ น เครื่องอานแ
ละบันทึกข้ อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส เกตต (Diskette) แบบ
ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอ
ล (Optical) เป็นต้น เราเตอร (Router) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท

 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 452,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลในสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ หรืออาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง (ตั้งจายจากเงินรายได้)
(สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรืออาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
หนองแดง (ตั้งจายจากเงินรายได้)
(สํานักปลัด)

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้จาย 
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ 
การใช้ระบบและคาใช้บริการอินเทอรเน็ต คาวิทยุสื่อสาร คา



โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ล
ทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม และให้หมายความรวมถึงคาใช้
จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี) (ตั้งจายจากเงินราย
ได้)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 7,000 บาท

 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 57,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานผู้บริหาร/ประธานสภาฯ จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานผู้บริหาร/ประธาน
สภา จํานวน 4 ตัว (ตั้งจายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 10
 ลําดับที่ 3)
(สํานักปลัด)
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- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง (ระบบCLOUD, HOSTING) (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท



ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 8,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิก
เซล ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ) (ตั้ง
จายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 10
 ลําดับที่ 7)
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อตู้เย็น จํานวน 14,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1
 ตู้ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ) (ตั้งจายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 10
 ลําดับที่ 9) 
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 
สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง (ตั้งจายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 162 ลําดับที่ 8)
(สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 175,000 บาท

วันที่พิมพ : 25/8/2564  08:16:42 หน้า : 25/90

เงินอุดหนุน 175,000 บาทรวม

เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนสวนราชการ จํานวน 175,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการ ดังนี้ (ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป)
- อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 20,000



              หน้า : 26/90 

 หน้า 150 ลําดับที่ 21)
- อุดหนุนโครงการสงเสริมศิลปาชีพบ้านโคกกอง ตามโครงการจัด
งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแมแหง
ชาติ) 12 สิงหาคม 20,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 149 ลําดับที่ 18)
- อุดหนุนโครงการสงเสริมศิลปาชีพบ้านโคกกอง ตามโครงการนํา
สมาชิกโครงการฯ บ้านโคกกองฯ เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ณ ตําหนักภู
พานราชนิเวศน จ.สกลนคร 20,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565 หน้า 149 ลําดับที่ 17)
- อุดหนุนโครงการสงเสริมศิลปาชีพบ้านโคกกอง ตามโครงการ
อบรมเพิ่มเติมทักษะยกระดับฝีมือในการทอผ้าไหม 20,000
 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 150 ลําดับ
ที่ 20)
- อุดหนุนโครงการสงเสริมศิลปาชีพบ้านโคกกอง ตามโครงการ
ศูนยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตรพระราชา 30,000
 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 150 ลําดับ
ที่ 19)
- อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีอําเภอนาเชือก 35,000 บาท (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 148 ลําดับที่ 13)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(สํานักปลัด)
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 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 149 ลําดับ
ที่ 16)
- อุดหนุนโครงการสงเสริมศิลปาชีพบ้านโคกกอง ตามโครงการ
เตรียมการรับเสด็จและตรวจเยี่ยมพื้นที่ฯ ของผู้บังคับ
บัญชา 30,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565



งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 452,000 บาท
งบบุคลากร รวม 396,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 396,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 396,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 12 เดือน โดย
จายให้กับ นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 56,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ(ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานสวนตําบล (ตั้งจายจากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
(สํานักปลัด)
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โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการ อบต.สัญจรพบ
ประชาชน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางานตาง ๆ
 เกี่ยวกับจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคมแผน
ชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือขายองคกรชุมชนและสนับ
สนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัด
ทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรม โดยจายเป็นคาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ คาใช้จายในพิธีเปิดและ
ปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้าย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ (ตั้งจาย
จากเงินรายได้)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 145 ลําดับที่ 1)
(สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,302,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,768,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,768,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,259,280 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี 5 อัตรา จํานวน 12
 เดือน โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้ (ตั้งจายจากเงิน
รายได้)
(1) นักบริหารงาคลัง (ผู้อํานวยการกองคลัง)  จํานวน 1 ตําแหนง
(2) นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 ตําแหนง
(3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตําแหนง
(4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 ตําแหนง
(5) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 34,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวน
ตําบล และเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงด้าน
พัสดุ  (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามกฎหมาย หรือหนังสือกระทรวงการคลัง กระทรวง
มหาดไทย  กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน (ตั้งจายจากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ
.2538 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
(กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,720 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 432,720 บาท ดัง
นี้ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี) จํานวน 1 ตําแหนง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้) จํานวน 1 ตําแหนง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 142,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิด
ชอบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ตั้งจายจากเงิน
รายได้)
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้ 1.พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงาน
(กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  (ตั้งจายจาก
เงินรายได้) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองคลัง) 

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ (ตั้งจายจากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ (ตั้งจายจากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 298,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 128,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียมตาง ๆ คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ หรือ
คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง (ตั้งจายจาก
เงินรายได้)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
(กองคลัง)

โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 147 ลําดับที่ 8)
(กองคลัง)
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โครงการภาษีสัญจร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการภาษีสัญจร จัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เพื่ออํานวยความสะดวก
แกประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เพื่อประชา
สัมพันธให้ประชาชนเข้าใจการชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
และข้อมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถาน
ที่ คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 147 ลําดับที่ 9)
(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ (ตั้ง
จายจากเงินรายได้) 
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท



1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ แผนป้ายตางๆ ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับ
แสง(ตอผื่น) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ตู้ยาสามัญประจํา
บ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้(Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ ผ้าสําลี สิ่งพิมพที่
ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯ     
(กองคลัง)
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้ (ตั้งจายจากเงิน
รายได้)



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา ดังนี้ ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟีล
มภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกล้องถาย
รูป ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟีลม เมมโมรี่การ
ด ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอ
เทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถาย
ดาวเทียม ฯลฯ
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้ (ตั้งจายจาก
เงินรายได้)
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย หรือ
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ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3

 สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา 
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกต ิ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ 
หรือแป้นพิมพ(Key board) เมนบอรด(Main Board) เมมโมรี่ชิป 
(MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร(Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง บอ
กซ(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ
(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card) Ethernet Card, Lan 
Card, Antivirus Card, Sound Ca rd) เป็นต้น เครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
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เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
(กองคลัง)

 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว 
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม 
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ 
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน 
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิมดังนี้ อุปกรณบันทึกข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di 
gital Video Disc, Flash Drive)เทปบันทึกข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)หัว 
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก



ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน 
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ( 
ตั้งจายจากเงินรายได้) 
(กองคลัง) 

งบลงทุน รวม 4,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,000 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัวๆละ 4,000
 บาท ทําด้วยโครงเหล็กและฟองน้ําหุ้มด้วยหนังพีวีซี สามารถปรับ
สูง-ต่ํา ได้เป็นแบบมีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้ มีพนักพิง
แขน ขนาดเฉลี่ยกว้างไมน้อยกวา 45 ซม. ลึกไมน้อยกวา 45
 ซม.สูงไมน้อยกวา 90 ซม. (ตั้งจายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 11
 ลําดับที่ 11) 
(กองคลัง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 200,000 บาท

งบบุคลากร รวม 200,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 200,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี จํานวน 12 เดือน โดย
จายให้กับ นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
(สํานักปลัด)



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน 
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) สําหรับผู้ปฏิบัติงานหรือชวยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยฯ (ตั้ง
จายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ 0808.2/ว2373 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณและการเบิกจายคาใช้จายให้กับอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันสถาปนาวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (วัน อปพร.)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดกิจกรรมวันสถาปนาวัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.) โดยจายเป็นคาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ คาใช้จายในพิธีเปิด
และปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใช้จายใน
การติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 129 ลําดับที่ 2)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหมและ
สงกรานต

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหมและ
สงกรานต เชน การบริการและอํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในการใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง คาจัดสถานที่ คา
ป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ เป็นต้น รวมถึงคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับโครงการฯ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามตามหนังสื่อกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ 0808.2/ว2373 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณและการเบิกจายคาใช้จายให้กับอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 129 ลําดับที่ 3)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรม จัดตั้ง ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรม จัด
ตั้ง ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยจาย
เป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คา
ใช้จายในการจัดตั้ง พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
ของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ (ตั้ง
จายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 130 ลําดับที่ 5)
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 774,120 บาท

งบบุคลากร รวม 609,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 609,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 382,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี 1 อัตรา จํานวน 12
  เดือน โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น ตําแหนง นักวิชาการ
ศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 227,160 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตําแหนงผู้ชวยนัก
วิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 164,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียมตาง ๆ คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ หรือ
คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานสวนตําบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึก
อบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นให้พนักงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (ตั้งจายจากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
(สํานักปลัด)

โครงการห้องสมุดชุมชนรักการอาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมห้องสมุดของหนวย
งาน อบต.และห้องสมุดชุมชนของหมูบ้านในเขตตําบลหนอง
แดง จํานวน 10 หมูบ้าน (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 118 ลําดับที่ 16)
(สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติดัง
นี้ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
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ตางๆ ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง(ตอผื่น) พรม(ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นฑขนาด
ใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้(Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พีวีซีแบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิ
ป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
(สํานักปลัด) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้ (ตั้งจายจาก
เงินรายได้)
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย หรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
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เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิมดังนี้ อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive)เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ(Key board) เมนบอรด(Main Board) เมมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร(Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส(
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
(สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 34,400 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 15,500 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนยที่อยูใน 
ความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง (ตั้ง 
จายจากเงินรายได้)
(สํานักปลัด)



คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 4,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนยที่
อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
แดง (ตั้งจายจากเงินรายได้)
(สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 14,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้จาย 
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ 
การใช้ระบบและคาใช้บริการอินเทอรเน็ต คาวิทยุสื่อสาร คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ล
ทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม และให้หมายความรวมถึงคาใช้
จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี) ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จํานวน 4 แหง (ตั้ง
จายจากเงินรายได้)
(สํานักปลัด)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,591,771 บาท
งบบุคลากร รวม 2,783,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,783,140 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,658,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี 5 อัตรา จํานวน 12
 เดือน โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ตําแหนงครูผู้ดูแล
เด็ก  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 25/8/2564  08:16:42 หน้า : 46/90



เงินวิทยฐานะ จํานวน 218,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยะฐานะครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 906,240 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) 5 อัตรา   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,792,231 บาท
ค่าตอบแทน รวม 22,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
ครูและผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
และบุคคลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 1,058,900 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียมตาง ๆ คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ หรือ
คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ 
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง
ชาติ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายพิธีทางศาสนา คา
รับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้มารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาอาหารและเครื่อง
ดื่มไมมีแอลกอฮอล คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ
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 ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือ
คาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต้นท เวที คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่น ๆ คาจ้าง
เหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตาง ๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ําประปา โทรทัศน รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใช้จายในการประกวด
หรือแขงขัน ได้แก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแขงขันเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คา
โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตาง ๆ คาใช้
จายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจ้างเหมาทําป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 113 ลําดับที่ 1)
(สํานักปลัด)



โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน, คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนัก
เรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 350,920 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา
1) คาจัดการเรียนการสอน จํานวน 4 แหง เป็นเงิน 210,800 บาท
2) คาหนังสือเรียน จํานวน 4 แหง เป็นเงิน 24,800 บาท
3) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 4 แหง เป็นเงิน 24,800 บาท
4) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 4 แหง เป็นเงิน 37,200 บาท
5) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 4 แหง เป็นเงิน 53,320 บาท
 เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับ
สนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จํานวน 4 แหง จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 120 ลําดับที่ 25)
(สํานักปลัด)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 637,980 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) (รายหัว) อัตราคนละ 21
 บาท ตอคน จํานวน 245 วัน เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จํานวน 4
 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสวาง, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
เกาใหญ, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใหมชัยมงคล, ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดบุญมาจันทรประสิทธิ์) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 118 ลําดับที่ 19)
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 711,331 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 711,331 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
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ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติดน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา สายยาฉีดน้ํา อางล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชนฯลฯ และอาหารเสริมนม ดัง
นี้  
(1)  อาหารเสริมนมสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองแดง โดยจายเป็นคาใช้จายในการซื้ออาหาร
เสริม (นม) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จํานวน 4 แหง (ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสวาง, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเกาใหญ,  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดใหมชัยมงคล, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบุญมาจันทร
ประสิทธิ์) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท และ อบต.ตั้งสมทบ
ให้  
(2)  อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยจายเป็นคาใช้
จายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
) จํานวน 4 แหง (โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร, โรงเรียนบ้าน
เกาใหญโนนสะอาด, โรงเรียนบ้านวังหินโนนสวาง, โรงเรียนบ้าน
โคกกองโคกสูงหนองแต้ จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37
 บาท และ อบต.ตั้งสมทบให้  
(สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,016,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,016,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

วันที่พิมพ : 25/8/2564  08:16:42 หน้า : 52/90



อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.)

จํานวน 1,016,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) (รายหัว) อัตราคนละ 21
 บาท ตอคน จํานวน 200 วัน เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) จํานวน 4 โรง (โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร, โรงเรียนบ้าน
เกาใหญโนนสะอาด, โรงเรียนบ้านวังหินโนนสวาง,โรงเรียนบ้าน
โคกกองโคกสูงหนองแต้ ) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 119 ลําดับที่ 23)
(สํานักปลัด)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,195,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรณรงคป้องกันโรคไข้เลือดออกใน
ตําบลหนองแดง เชน คาจัดซื้อน้ํายาพนยุง ทรายอะเบส เป็น
ต้น (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 104 ลําดับที่ 2)
(สํานักปลัด)
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โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 112 ลําดับที่ 17)
(สํานักปลัด)

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี เชน คาจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีด ฯลฯ (ตั้งจาย
จากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 104 ลําดับที่ 3)
(สํานักปลัด)

สํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 110 ลําดับที่ 20)
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 1,070,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,070,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จํานวน 1,070,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จํานวน 1
 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งจายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 11
 ลําดับที่ 19)
(สํานักปลัด)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการดําเนินงานและบริหารจัดระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย
ฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานประจําในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองแดง เพื่อให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง คาฝึก
อบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทยฉุกเฉิน คา
วัสดุการแพทยที่จําเป็นและเวชภัณฑ สําหรับการบริการ
ประชาชน คาจัดซื้อวัสดุ เครื่องแตงกายสําหรับผู้ปฏิบัติการใน
ระบบการแพทยฉุกเฉิน คาน้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ (ตั้งจายจากเงิน
รายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.2551
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 109 ลําดับที่ 18)
(สํานักปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,044,720 บาท

งบบุคลากร รวม 643,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 643,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 382,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน (ตั้ง
จายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542  
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 261,360 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนงผู้ชวยนัก
พัฒนาชุมชน (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 383,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 58,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ (ตั้งจายจาก
เงินรายได้) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัด)
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คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับตามระเบียบฯ (ตั้งจายจากเงินรายได้)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ (ตั้งจายจากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียมตาง ๆ คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ หรือ
คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวม
ถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ตั้ง
จายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
(สํานักปลัด)

โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กฯ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กฯ เชน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคา
บํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน (ตั้ง
จายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 128 ลําดับที่ 27)
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โครงการบ้านนาอยู/หมูบ้านนามอง/ชุมชนเข้มแข็ง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการบ้านนาอยู/หมูบ้านนา
มอง/ชุมชนเข้มแข็ง (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 127 ลําดับที่ 22)
(สํานักปลัด)

โครงการปรับปรุงซอมแซมที่อยูอาศัยให้แกผู้ยากไร้ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการปรับปรุงซอมแซมที่
อยูอาศัยให้แกผู้ยากไร้ เพื่อซอมแซมที่อยูอาศัยให้กับประชาชนมี
ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขตตําบลหนองแดง ที่มีสภาพชํารุด
ทรุดโทรม ได้รับความเดือดร้อน ให้มีความเป็นอยูที่ดีขึ้น (ตั้งจาย
จากเงินรายได้)
- เป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วาด้วย
สงเคราะหครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2552
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 124 ลําดับที่ 9)
(สํานักปลัด)
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โครงการร้อยรักดวงใจ หวงใยผู้สูงอายุ ประจําปี 2565 จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการร้อยรักดวง
ใจ หวงใยผู้สูงอายุ ประจําปี 2565 โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาใช้จายพิธีทางศาสนา คารับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้
มารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค ได้แก คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง ได้แก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือ
คาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคา
รื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต้นท เวที คาใช้จาย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยหรืออื่น ๆ คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการ
ตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัด
งาน คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน ได้แก คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาโล หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวด
หรือการแขงขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่
มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน เชน คาโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพตาง ๆ คาใช้จายในการออกอากาศทาง
วิทยุ โทรทัศน คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 123 ลําดับที่ 5)
(สํานักปลัด)
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โครงการอบรมให้ความรู้การตั้งครรภไมพร้อมในวัยรุน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมให้ความรู้การตั้งครรภไม
พร้อมในวัยรุน เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถาน
ที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ
 ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้าย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 122 ลําดับที่ 4)
(สํานักปลัด)

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองเด็กและสตรี จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย
คุ้มครองเด็กและสตรี เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายาน
พาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 122 ลําดับที่ 2)
(สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน
ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติดังนี้ (ตั้งจาย
จากเงินรายได้)
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้ (ตั้งจายจากเงิน
รายได้)
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
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ตางๆ ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง(ตอผื่น) พรม(ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นฑขนาด
ใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้(Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พีวีซีแบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิ
ป ตัวเย้บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
(สํานักปลัด) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้ (ตั้ง
จายจากเงินรายได้)
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา



ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ให้แบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลอง
และระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใส
กล้องถายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้ (ตั้งจายจาก
เงินรายได้)
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
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วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย หรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3



 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว 
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม 
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ 
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน 
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิมดังนี้ อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di 
gital Video Disc, Flash Drive)เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)หัว 
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก 
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ(Key board) เมนบอรด(Main Board) เมมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร(Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(
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Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
(สํานักปลัด)



งบลงทุน รวม 17,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 4,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว (ตั้งจายจาก
เงินรายได้)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 11
 ลําดับที่ 17) 
(สํานักปลัด) 

คาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 3,800 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว (ตั้งจายจากเงิน
รายได้)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 11
 ลําดับที่ 16)
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 
สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง (ตั้งจายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 170 ลําดับที่ 16)
(สํานักปลัด)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายาน
พาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 126 ลําดับที่ 18)
(สํานักปลัด)

โครงการนําพาคนพิการเข้ารวมงานคนพิการสากลประจําปี จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการนําพาคนพิการเข้ารวมงานคน
พิการสากลประจําปี (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 126 ลําดับที่ 19)
(สํานักปลัด)

โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวัน
สตรีสากลและนําพากลุมสตรีตําบลหนองแดง เข้ารวมงานวันสตรี
สากล (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 125 ลําดับที่ 16)
(สํานักปลัด)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย เพื่อควบคุมและกําจัด
ภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 140 ลําดับที่ 1)
(กองชาง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด รณรงคป้องกันปราบปรามยาเสพติด ทั้งในสวนที่
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการเองหรืออุดหนุนหนวยงานที่
เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสร้างภูมิ
คุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประกอบแผน
ประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 โดยคํานึงถึง
สถานการณคลัง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดู
งาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 133 ลําดับที่ 10)
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายการจัดทําโครงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตาง ๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาโล หรือถ้วย
รางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล คาป้ายโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ คาอุปกรณการแขงขัน คาอุปกรณการกีฬา หรือกรีฑา คา
ชุดนักกีฬา หรือชุดนักกรีฑา คาตอบแทนกรรมการคาใช้จายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2589
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑในการใช้จายเงินใน
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 115 ลําดับที่ 7)
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 25/8/2564  08:16:43 หน้า : 70/90



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานขนบธรรมเนียมประเพณี จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีประจําปี เชน งาน
บุญเดือนหก งานบุญแหเทียนเข้าพรรษา งานบุญเผวสฯลฯ โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายพิธีทางศาสนา คารับรองผู้ที่เชิญ
มารวมงานและผู้มารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่อง
ดื่มไมมีแอลกอฮอล คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชา
หรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต้นท เวที คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจ้าง
เหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ําประปา โทรทัศน รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใช้จายในการประกวด
หรือแขงขัน ได้แก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแขงขันเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คา
โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใช้
จายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจ้างเหมาทําป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน (ตั้งจายจากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 114 ลําดับที่ 4)
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 25/8/2564  08:16:43 หน้า : 71/90



โครงการปฏิบัติธรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปฏิบัติธรรมวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนา (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 116 ลําดับที่ 12)
(สํานักปลัด)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 114 ลําดับที่ 6)
(สํานักปลัด)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,442,540 บาท

งบบุคลากร รวม 1,039,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,039,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 642,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี 2 อัตรา จํานวน 12
  เดือน โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้ (ตั้งจายจากเงิน
รายได้)
(1)  ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 ตําแหนง
(2)  นายชางโยธา จํานวน 1 ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
(กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวน
ตําบล ดังนี้.- (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- นายชางโยธา 24,000.-บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง ในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท (ตั้ง
จายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 318,720 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 2 อัตรา ตําแหนงผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 155,040 บาท (ตั้งจายจากเงินรายได้) 
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 1 อัตรา ตําแหนงผู้ชวยชางไฟฟ้า จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 163,680 บาท (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานตาม
ภารกิจ 1 อัตรา ตําแหนง ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 1,000
 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 389,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 64,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ (ตั้งจายจาก
เงินรายได้) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองชาง)

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับตามระเบียบฯ (ตั้งจายจากเงินรายได้) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ (ตั้งจายจากเงินรายได้)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ํา อุปโภค - บริโภค จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ คาจ้างตรวจสอบ
คุณภาพน้ําประปาในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง คา
ติดตั้งประปา (1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อ
ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปา รวมถึงคาติด
ตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ประปา (2) คาจ้างเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปา
เพิ่มเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
(กองชาง)

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียมตาง ๆ คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ
บุคคล หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภท
นี้ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได้) 
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง (ตั้งจายจาก
เงินรายได้)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ ดัง
นี้ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
 (1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคา
จ้างเหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้ (ตั้งจายจากเงิน
รายได้)
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ  
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2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง(ตอผื่น) พรม(ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบ
เต้นฑขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้(Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พีวีซีแบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิ
ป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
(กองชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้ (ตั้งจาย
จากเงินรายได้)
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไม้ชักฟิวส ไมค
ลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเต
อรืรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
(กองชาง)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้ (ตั้งจายจากเงิน
รายได้)
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกอสร้างแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากาใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียมสังเคราะห    
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
(กองชาง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้ (ตั้ง
จายจากเงินรายได้)
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ให้แบงการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและ
ระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกล้อง
ถายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้ (ตั้งจายจาก
เงินรายได้)
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
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วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย หรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิมดังนี้ อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive)เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ(Key board) เมนบอรด(Main Board) เมมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร(Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(
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Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 14,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 4,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว (ตั้งจายจากเงิน
รายได้)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 11
 ลําดับที่ 12)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) คากอ
สร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

งานก่อสร้าง รวม 2,047,780 บาท
งบลงทุน รวม 2,047,780 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 154,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางแบบโซลาเซลล บ้านหนองแดงสหมิตร 
หมูที่ 10

จํานวน 154,000 บาท
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- โครงการกอติดตั้งไฟฟ้าสองสวางแบบโซลาเซลล บ้านหนองแดง
สหมิตร หมูที่ 10 จํานวน 20 จุด ตามแบบ อบต.หนองแดง
กําหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 56
 ลําดับที่ 126)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,893,780 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกอง หมูที่ 7 จํานวน 172,500 บาท

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกอง หมูที่ 7
 สายบ้านนายปัญญา - บ้านนายสุรินทร กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมน้อย
กวา 260 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 47 ลําดับที่ 31)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฮด หมูที่ 3 จํานวน 89,000 บาท

-  โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฮด หมู
ที่ 3 สายบ้านนายบุญทัน ธรรมรัตนไปหนองขาม กว้าง 3.50
 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมน้อย
กวา 175 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 38 ลําดับที่ 13)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดาน หมูที่ 2 จํานวน 129,000 บาท

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดาน หมูที่ 2
 สายบ้านนางอริสา สีเสน - ข้างโรงเรียนบ้านหนองแดงสห
มิตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
คอนกรีตไมน้อยกวา 230 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทาง 0.20
 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 37 ลําดับที่ 12)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมูที่ 5 จํานวน 111,500 บาท

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู
ที่ 5 สายรอบหมูบ้าน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 41.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 205 ตาราง
เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 16
 ลําดับที่ 21)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหิน หมูที่ 6 จํานวน 115,000 บาท

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหิน หมูที่ 6
 สายข้างโรงเรียนบ้านวังหิน-หนอง กรป.กลาง กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมน้อย
กวา 200 ตารางเมตร วางทอ คสล. 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 6
 ทอน ลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 17
 ลําดับที่ 23)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมูที่ 1 จํานวน 129,500 บาท

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู
ที่ 1 สายสี่แยกบ้านนางพูลศรี พิเมย ไปบ้านนายถาวร ภะวะ
พินิจ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่
คอนกรีตไมน้อยกวา 250 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทาง 0.20
 เมตร ฝั่งเดียว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 34 ลําดับที่ 5)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมูที่ 9 จํานวน 98,280 บาท

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้หมูที่ 9
 สายบ้านหนองแต้-นารินทร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 36.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 180 ตาราง
เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 50 ลําดับที่ 37)
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โครงการกอสร้างลานคอนกรีตหน้าบริเวณห้องน้ําพร้อมหลังคาเดิน
ทางเท้า อบต. หนองแดง

จํานวน 53,000 บาท

- โครงการกอสร้างลานคอนกรีตหน้าบริเวณห้องน้ําพร้อมหลังคา
เดินทางเท้า อบต.หนองแดง พื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 94.52
 ตารางเมตร หลังคาทางเดิน 2.00 x 6.20 เมตร (ตามแบบ อบต
.หนองแดงกําหนด) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 7
 ลําดับที่ 3)

โครงการซอมแซมฝายทอทางข้ามห้วยหางหว้าตอนบนบ้านเกาใหญ 
หมูที่ 4

จํานวน 82,000 บาท

- โครงการซอมแซมฝายทอทางข้ามห้วยหางหว้าตอนบนบ้านเกา
ใหญ หมูที่ 4 ตรงนานายสุรี ชาปัด เทผนังปากทอยาว 13.00
 เมตร สูง 2.60 เมตร หนา 0.12 เมตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 48
 ลําดับที่ 94)

โครงการวางทอระบายน้ําบ้านโคกสูง หมูที่ 8 จํานวน 114,000 บาท

- โครงการวางทอระบายน้ําบ้านโคกสูง หมูที่ 8 จากศาลา
ประชาคม-บ้านนายสงา สีแพน วางทอขนาด 0.40 x 1.00
 เมตร จํานวน 70 ทอน บอพักขนาด 0.84 เมตร จํานวน 4
 บอ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 45
 ลําดับที่ 83)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง เชน ซอมแซม
ถนน รองระบายน้ํา ฝายกั้นน้ํา ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ เคียว สปริง
เกอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแรง
รอนเบนโธส ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว พันธุสัตวปีก และสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณ
ในการขยายพันธพืช เชน ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้า
พลาสติก หน้ากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมคลองสวยน้ําใส จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมคลอง
สวยน้ําใส โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น
ในการจัดโครงการ คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ ป้าย
รณรงค คาน้ําดื่ม คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 136 ลําดับที่ 4)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร
 รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70
 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
วัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดโครงการ คาวัสดุการ
เกษตร เชน ต้นไม้ ปุ๋ย คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ ป้าย
รณรงค คาน้ําดื่ม น้ําใช้ในการดําเนินโครงการ คาจ้าง
เหมาบริการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
โครงการ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 138 ลําดับที่ 12)
(สํานักปลัด)
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (ตั้งจายจากเงิน
รายได้)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/2232 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เรื่อง การขับ
เคลื่อนการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 139 ลําดับที่ 16)
(สํานักปลัด)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ (ตั้งจายจากเงินรายได้)
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้ม
คา ดังนี้ ไม้ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบ
ไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 110,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 110,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ตู้ควบคุม และอุปกรณประปาหมูบ้าน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ตู้ควบคุม และอุปกรณประปา
หมูบ้าน (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 175 ลําดับที่ 21)
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน ปั้มน้ํา เป็น
ต้น (ตั้งจายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
(กองชาง)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

144,360

เงินสํารองจาย 567,379

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,392,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,941,200

รายจายตามข้อผูกพัน

กองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

60,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

329,970

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

77,400

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,886,400

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

144,360

เงินสํารองจาย 567,379

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,392,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,941,200

รายจายตามข้อผูกพัน

กองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

60,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

329,970

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

77,400

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,886,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,113,720 1,133,400 261,360

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,264,520 2,041,060 382,560

เงินประจําตําแหนง 294,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

34,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

48,000

เงินวิทยฐานะ 218,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 182,000 36,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 2,000 2,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

210,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 318,720 2,827,200

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

642,320 7,330,460

เงินประจําตําแหนง 42,000 336,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

24,000 58,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000 60,000

เงินวิทยฐานะ 218,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 42,000 260,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

2,000 21,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

260,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

40,000 20,000 20,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 10,000 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 451,000 30,000 10,000

คาจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ

60,000

คาจ้างเหมาตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา อุปโภค - 
บริโภค

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

200,000 40,000 10,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 450,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

20,000 100,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 120,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 120,000 611,000

คาจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ

60,000

คาจ้างเหมาตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา อุปโภค - 
บริโภค

10,000 10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 270,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 450,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คารังวัดสอบเขตที่
สาธารณะประโยชน์
ตําบลหนองแดง

20,000

โครงการ อบต.สัญจร
พบประชาชน

10,000

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ํา
เสีย

10,000

โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน

100,000

โครงการจัดกิจกรรม
แขงขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด

โครงการจัดกิจกรรม
คลองสวยน้ําใส

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระ
เกียรติ/โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
ฯลฯ

30,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คารังวัดสอบเขตที่
สาธารณะประโยชน์
ตําบลหนองแดง

20,000

โครงการ อบต.สัญจร
พบประชาชน

10,000

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ํา
เสีย

10,000

โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน

100,000

โครงการจัดกิจกรรม
แขงขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด

100,000 100,000

โครงการจัดกิจกรรม
คลองสวยน้ําใส

10,000 10,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระ
เกียรติ/โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
ฯลฯ

30,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สถาปนาวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(วัน อปพร.)

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
สภาเด็กฯ

10,000

โครงการจัดงานขนบ
ธรรมเนียมประเพณี

โครงการดําเนินงานและ
บริหารจัดระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน

200,000

โครงการตอต้านการ
ทุจริตและปลูกจิตสํานึก

20,000

โครงการนําพาคนพิการ
เข้ารวมงานคนพิการ
สากลประจําป

10,000

โครงการบ้านนาอยู/หมู
บ้านนามอง/ชุมชนเข้ม
แข็ง

30,000

โครงการปฏิบัติธรรมวัน
สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สถาปนาวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(วัน อปพร.)

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
สภาเด็กฯ

10,000

โครงการจัดงานขนบ
ธรรมเนียมประเพณี

50,000 50,000

โครงการดําเนินงานและ
บริหารจัดระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน

200,000

โครงการตอต้านการ
ทุจริตและปลูกจิตสํานึก

20,000

โครงการนําพาคนพิการ
เข้ารวมงานคนพิการ
สากลประจําป

10,000

โครงการบ้านนาอยู/หมู
บ้านนามอง/ชุมชนเข้ม
แข็ง

30,000

โครงการปฏิบัติธรรมวัน
สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงซอม
แซมที่อยูอาศัยให้แกผู้
ยากไร้

100,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

30,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหมและ
สงกรานต์

30,000

โครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

50,000

โครงการฝึกอบรม จัด
ตั้ง ทบทวน อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

100,000

โครงการพัฒนาบุคลากร 30,000

โครงการภาษีสัญจร 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงซอม
แซมที่อยูอาศัยให้แกผู้
ยากไร้

100,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

30,000 30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

30,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหมและ
สงกรานต์

30,000

โครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

50,000

โครงการฝึกอบรม จัด
ตั้ง ทบทวน อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

100,000

โครงการพัฒนาบุคลากร 30,000

โครงการภาษีสัญจร 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการร้อยรักดวงใจ 
หวงใยผู้สูงอายุ 
ประจําป 2565

70,000

โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่

130,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันสตรีสากล

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน, คาหนังสือ
เรียน, คาอุปกรณ์การ
เรียน, คาเครื่องแบบนัก
เรียน, คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

350,920

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

637,980
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการร้อยรักดวงใจ 
หวงใยผู้สูงอายุ 
ประจําป 2565

70,000

โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่

130,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันสตรีสากล

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน, คาหนังสือ
เรียน, คาอุปกรณ์การ
เรียน, คาเครื่องแบบนัก
เรียน, คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

350,920

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

637,980
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

40,000

โครงการห้องสมุดชุมชน
รักการอาน

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน

โครงการอบรมให้ความ
รู้การตั้งครรภ์ไมพร้อม
ในวัยรุน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

40,000

โครงการห้องสมุดชุมชน
รักการอาน

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

30,000 30,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน

30,000 30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้การตั้งครรภ์ไมพร้อม
ในวัยรุน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องกฎหมายคุ้มครอง
เด็กและสตรี

20,000

สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 20,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 30,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 711,331

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  11:57:09 หน้า : 17/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องกฎหมายคุ้มครอง
เด็กและสตรี

20,000

สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 30,000 30,000 60,000

วัสดุการเกษตร 5,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 731,331

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 120,000 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

7,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000 4,500

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000 14,400

คาไฟฟ้า 350,000 15,500

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์อื่น

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานผู้
บริหาร/ประธานสภาฯ

24,000

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 4,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 20,000 180,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

7,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 9,500

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

104,400

คาไฟฟ้า 365,500

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์อื่น

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

30,000 30,000

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานผู้
บริหาร/ประธานสภาฯ

24,000

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 4,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  11:57:09 หน้า : 20/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
จํานวน 1 ตัว

4,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ Network

10,000 10,000

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ตู้
ควบคุม และอุปกรณ์
ประปาหมูบ้าน

คาจัดซื้อตู้เย็น 14,500

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 3,800

คาจัดซื้อโทรทัศน์ แอล 
อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV

8,900

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สองสวางแบบโซลา
เซลล์ บ้านหนองแดงสห
มิตร หมูที่ 10

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ)

1,070,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
จํานวน 1 ตัว

4,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ Network

20,000

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ตู้
ควบคุม และอุปกรณ์
ประปาหมูบ้าน

80,000 80,000

คาจัดซื้อตู้เย็น 14,500

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 4,500 8,300

คาจัดซื้อโทรทัศน์ แอล 
อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV

8,900

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สองสวางแบบโซลา
เซลล์ บ้านหนองแดงสห
มิตร หมูที่ 10

154,000 154,000

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ)

1,070,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

10,000 10,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

800,000 800,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกกอง หมูที่ 7

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนแฮด หมูที่ 3

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาดาน หมูที่ 2

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสะอาด หมูที่ 5

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังหิน หมูที่ 6

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแดง หมูที่ 1

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแต้ หมูที่ 9
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกกอง หมูที่ 7

172,500 172,500

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนแฮด หมูที่ 3

89,000 89,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาดาน หมูที่ 2

129,000 129,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสะอาด หมูที่ 5

111,500 111,500

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังหิน หมูที่ 6

115,000 115,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแดง หมูที่ 1

129,500 129,500

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแต้ หมูที่ 9

98,280 98,280

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  11:57:09 หน้า : 24/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างลาน
คอนกรีตหน้าบริเวณ
ห้องน้ําพร้อมหลังคาเดิน
ทางเท้า อบต. หนอง
แดง

โครงการซอมแซมฝาย
ทอทางข้ามห้วยหางหว้า
ตอนบนบ้านเกาใหญ 
หมูที่ 4

โครงการวางทอระบาย
น้ําบ้านโคกสูง หมูที่ 8

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) 
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

1,016,400

อุดหนุนสวนราชการ 175,000

รวม 8,534,309 11,404,760 190,000 6,365,891 1,395,000 1,174,720 10,000 20,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  11:57:09 หน้า : 25/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างลาน
คอนกรีตหน้าบริเวณ
ห้องน้ําพร้อมหลังคาเดิน
ทางเท้า อบต. หนอง
แดง

53,000 53,000

โครงการซอมแซมฝาย
ทอทางข้ามห้วยหางหว้า
ตอนบนบ้านเกาใหญ 
หมูที่ 4

82,000 82,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําบ้านโคกสูง หมูที่ 8

114,000 114,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) 
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

1,016,400

อุดหนุนสวนราชการ 175,000

รวม 200,000 3,490,320 75,000 140,000 33,000,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  11:57:09 หน้า : 26/26


