
ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลหนองพยอม
อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองพยอม

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลหนองพยอม จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลหนองพยอมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลหนอง
พยอมจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 21,611,284.83 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 7,016,432.45 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 14,449,027.74 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 594,980.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561
(1) รายรับจริง จํานวน 41,108,630.14 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 683,885.06 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 25,131.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 312,368.72 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 30,198.50 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 18,674,319.86 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 21,382,727.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 11,560,955.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 36,585,019.92 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 12,251,128.31 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,298,625.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,396,521.61 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,817,722.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,821,023.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 4,864,535.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 2,998,000.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลหนองพยอม
อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร

รายรับจริง
ปี  2560

ประมาณการ
ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 691,012.00 391,000.00 745,100.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

15,473.00 22,000.00 17,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 371,027.30 480,000.00 400,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 9,700.20 80,000.00 23,000.00

หมวดรายได้จากทุน 21,000.00 0.00 22,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,108,212.50 973,000.00 1,207,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,278,074.88 17,480,000.00 18,838,100.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17,278,074.88 17,480,000.00 18,838,100.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,136,954.00 28,500,000.00 23,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

21,136,954.00 28,500,000.00 23,500,000.00

รวม 39,523,241.38 46,953,000.00 43,545,700.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจาย รายจายจริง
ป 2560

ประมาณการ
ป 2561

ประมาณการ
ป 2562

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 11,401,983.00 14,720,636.00 15,453,052.00

งบบุคลากร 9,931,601.00 15,247,620.00 15,280,634.00

งบดําเนินงาน 9,553,323.06 8,741,844.00 6,584,714.00

งบลงทุน 5,791,449.00 6,590,562.00 4,576,800.00

งบเงินอุดหนุน 1,538,455.38 1,652,338.00 1,650,500.00

รวมจายจากงบประมาณ 38,216,811.44 46,953,000.00 43,545,700.00

รวม 38,216,811.44 46,953,000.00 43,545,700.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลหนองพยอม

อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,671,540

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 100,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,343,782

แผนงานสาธารณสุข 2,513,652

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,533,474

แผนงานเคหะและชุมชน 3,301,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 650,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,948,800

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,453,052

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 43,545,700



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,684,860 1,813,680 9,498,540
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,060,220 1,813,680 6,873,900

งบดําเนินงาน 2,098,000 1,075,000 3,173,000
    ค่าตอบแทน 287,000 225,000 512,000

    ค่าใช้สอย 1,105,000 800,000 1,905,000

    ค่าวัสดุ 170,000 50,000 220,000

    ค่าสาธารณูปโภค 536,000 0 536,000

                              รวม 9,782,860 2,888,680 12,671,540

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองพยอม

อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร

หน้า : 1/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000
    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

                              รวม 100,000 100,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองพยอม

อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,905,480 1,905,480
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,905,480 1,905,480

งบดําเนินงาน 1,194,302 1,194,302
    ค่าตอบแทน 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 690,400 690,400

    ค่าวัสดุ 483,902 483,902

งบเงินอุดหนุน 1,244,000 1,244,000
    เงินอุดหนุน 1,244,000 1,244,000

                              รวม 4,343,782 4,343,782

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองพยอม

อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 1,353,240 1,353,240
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,353,240 1,353,240

งบดําเนินงาน 940,412 940,412
    ค่าตอบแทน 97,000 97,000

    ค่าใช้สอย 668,412 668,412

    ค่าวัสดุ 175,000 175,000

งบเงินอุดหนุน 220,000 220,000
    เงินอุดหนุน 220,000 220,000

                              รวม 2,513,652 2,513,652

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองพยอม

อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร

หน้า : 4/8



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,292,474 0 1,292,474
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,292,474 0 1,292,474

งบดําเนินงาน 191,000 50,000 241,000
    ค่าตอบแทน 86,000 0 86,000

    ค่าใช้สอย 50,000 50,000 100,000

    ค่าวัสดุ 55,000 0 55,000

                              รวม 1,483,474 50,000 1,533,474

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองพยอม

อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

รวม

งบบุคลากร 1,230,900 1,230,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,230,900 1,230,900

งบดําเนินงาน 356,000 356,000
    ค่าตอบแทน 56,000 56,000

    ค่าใช้สอย 170,000 170,000

    ค่าวัสดุ 130,000 130,000

งบลงทุน 1,628,000 1,628,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,628,000 1,628,000

งบเงินอุดหนุน 86,500 86,500
    เงินอุดหนุน 86,500 86,500

                              รวม 3,301,400 3,301,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองพยอม

อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร

หน้า : 6/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000
    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

                              รวม 30,000 30,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 30,000 520,000 550,000
    ค่าใช้สอย 30,000 520,000 550,000

งบเงินอุดหนุน 0 100,000 100,000
    เงินอุดหนุน 0 100,000 100,000

                              รวม 30,000 620,000 650,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองพยอม

อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร

หน้า : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 2,948,800 2,948,800
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,948,800 2,948,800

                              รวม 2,948,800 2,948,800
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 15,453,052 15,453,052
    งบกลาง 15,453,052 15,453,052

                              รวม 15,453,052 15,453,052

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองพยอม

อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,671,540

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 100,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,343,782

แผนงานสาธารณสุข 2,513,652

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,533,474

แผนงานเคหะและชุมชน 3,301,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 650,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,948,800

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,453,052

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 43,545,700

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ.2552 มาตรา 62 จึง
ตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลหนองพยอม และโดยอนุมัติของนายกเทศมนตรี
ตําบลหนองพยอม

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 43,545,700 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 43,545,700 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลหนองพยอม
อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลหนองพยอมปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไป
ตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลหนองพยอมมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายเฉลิมชัย  ศรีนันทกุล)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลหนองพยอม

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหนง ...............................................



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลหนองพยอม
อําเภอ ตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 123,791.34 458,266.45 130,000.00 269.23 % 480,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 0.00 179,828.35 180,527.55 210,000.00 0.00 % 210,000.00
     ภาษีป้าย 0.00 42,035.00 52,168.00 50,000.00 10.00 % 55,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 970.00 50.00 1,000.00 -90.00 % 100.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 346,624.69 691,012.00 391,000.00 745,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 2,960.00 1,660.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 993.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 1,790.00 670.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 0.00 2,280.00 2,020.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 520.00 370.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

0.00 7,000.00 9,280.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 1,882.00 460.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 16,432.00 15,473.00 22,000.00 17,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 0.00 481,656.40 371,027.30 480,000.00 -16.67 % 400,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 481,656.40 371,027.30 480,000.00 400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายแบบแปลน 0.00 5,500.00 9,000.00 10,000.00 100.00 % 20,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 65,303.06 700.20 70,000.00 -95.71 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 70,803.06 9,700.20 80,000.00 23,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 21,000.00 0.00 100.00 % 22,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 21,000.00 0.00 22,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 0.00 541,898.98 309,831.15 550,000.00 -40.00 % 330,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 7,940,165.84 8,389,195.93 8,000,000.00 15.00 % 9,200,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 2,626,553.59 2,555,351.58 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 54,600.21 55,451.10 100,000.00 -40.00 % 60,000.00
     ภาษีสุรา 0.00 1,422,854.12 1,443,715.41 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 0.00 3,060,881.29 3,479,184.25 3,100,000.00 16.13 % 3,600,000.00
     ภาษียาสูบ 0.00 0.00 1,358.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 3,892.00 1,030.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 57,119.84 90,357.98 60,000.00 58.33 % 95,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 48,731.15 45,003.48 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

0.00 1,106,228.00 907,596.00 1,110,000.00 -9.91 % 1,000,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ําบาดาล 0.00 4,110.00 0.00 5,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 16,867,035.02 17,278,074.88 17,480,000.00 18,838,100.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

0.00 8,156,030.00 21,136,954.00 28,500,000.00 -17.54 % 23,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 8,156,030.00 21,136,954.00 28,500,000.00 23,500,000.00
รวมทุกหมวด 0.00 25,938,581.17 39,523,241.38 46,953,000.00 43,545,700.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลหนองพยอม
อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร

รายรับจริง
ปี  2560

ประมาณการ
ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 691,012.00 391,000.00 745,100.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

15,473.00 22,000.00 17,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 371,027.30 480,000.00 400,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 9,700.20 80,000.00 23,000.00

หมวดรายได้จากทุน 21,000.00 0.00 22,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,108,212.50 973,000.00 1,207,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,278,074.88 17,480,000.00 18,838,100.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17,278,074.88 17,480,000.00 18,838,100.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,136,954.00 28,500,000.00 23,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

21,136,954.00 28,500,000.00 23,500,000.00

รวม 39,523,241.38 46,953,000.00 43,545,700.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจาย รายจายจริง
ป 2560

ประมาณการ
ป 2561

ประมาณการ
ป 2562

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 11,401,983.00 14,720,636.00 15,453,052.00

งบบุคลากร 9,931,601.00 15,247,620.00 15,280,634.00

งบดําเนินงาน 9,553,323.06 8,741,844.00 6,584,714.00

งบลงทุน 5,791,449.00 6,590,562.00 4,576,800.00

งบเงินอุดหนุน 1,538,455.38 1,652,338.00 1,650,500.00

รวมจายจากงบประมาณ 38,216,811.44 46,953,000.00 43,545,700.00

รวม 38,216,811.44 46,953,000.00 43,545,700.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลหนองพยอม

อําเภอ ตะพานหิน   จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,545,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,782,860 บาท

งบบุคลากร รวม 7,684,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับ
นายกเทศมนตรี (27,600*12=331,200)
รองนายกเทศมนตรี(15,180*12*2=364,320)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับ
นายกเทศมนตรี (4,000*12= 48,000)
รองนายกเทศมนตรี (3,000*12= 36,000)
รองนายกเทศมนตรี (3,000*12= 36,000)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับ
นายกเทศมนตรี (4,000*12= 48,000)
รองนายกเทศมนตรี (3,000*12= 36,000)
รองนายกเทศมนตรี (3,000*12= 36,000)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ
เลขานุการนายกเทศมนตรี (9,660*12= 115,920) 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (6,900*12= 82,800)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ
ประธานสภาเทศบาล (15,180*12 = 182,160)
รองประธานสภาเทศบาล (12,420*12 = 149,040)
สมาชิกสภาเทศบาล (9,660*12*10 = 1,159,200)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,060,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,349,860 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี
ปลัดเทศบาล  (41,250*12=495,000)
หัวหน้าสํานักปลัด  (34,680*12=416,160)
หัวหน้าฝายอํานวยการ  (29,680*12=356,160)
หัวหน้าฝายแผนงานและงบประมาณ (32,800*12=393,600)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (25,970*12=311,640)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  (27,480*12=329,760)
นิติกร (29,610*12=355,320)
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  (19,100*12=229,200)
เจ้าพนักงานธุรการ  (13,760*12=165,120)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ (24,825*12=297,900)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่ง
ปลัด (7,000*12=84,000)
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (1,000*12=12,000)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
ปลัดเทศบาล  (7,000*12=84,000)
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล   (3,500*12=42,000)
หัวหน้าฝายอํานวยการ  (1,500*12=18,000)
หัวหน้าฝายแผนงานและงบประมาณ  (1,500*12=18,000)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 188,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนลูกจ้างประจํา
เจ้าพนักงานธุรการ  (15,720*12=188,640)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,107,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ผู้ช่วยนิติกร (15,600*12=187,200)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (10,150*12=121,800)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (12,980*12=155,760)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (11,900*12=142,800)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (10,570*12=126,840)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (11,900*12=142,800)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (10,150*12=121,800)
พนักงานขับรถยนต์ (9,000*12=108,000)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 156,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (3,135*12=37,620)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (305*12=3,660)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (1,385*12=16,620)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (2,715*12=32,580)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (1,385*12=16,620)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (3,135*12=37,620)
พนักงานขับรถยนต์ (1,000*12=12,000)

งบดําเนินงาน รวม 2,098,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 287,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับสมาชิกสภาเทศบาล คณะ
กรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่กฎหมาย
กําหนด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 207,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่อยู่อาศัยให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 1,105,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ   ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น เจ้าหน้าที่ประจํารถบรรทุก
น้ํา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน คนสวน ฯลฯ
ค่าติดตั้งไฟฟ้า
(1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์
ไฟฟ้าซึ่งเป็นของการไฟฟ้า
(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ค่าติดตั้งประปา
(1) ค่าวางท่อประปา ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่ม
เติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์
ค่าติดตั้งโทรศัพท์
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่า
เครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายในค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 140,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น20,000.-
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 20,000.-
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
 100,000.-
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
2. ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
4. ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
5. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
6. ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกต้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงการให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา
ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงฐานะการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

โครงการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
2. ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
4. ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
5. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
6. ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 110 ลําดับที่ 3
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
ประจําปี 2562

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
(4) ค่าประกาศนียบัตร
(5) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
(6) ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
(8) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม
(9) ค่ากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10)  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
(11)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(12)  ค่าสมนาคุณวิทยากร
(13)  ค่าอาหาร
(14)  ค่าเช่าที่พัก
(15)  ค่ายานพาหนะ
(16)  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 110 ลําดับที่ 1
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โครงการแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระ
ราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
2. ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
4. ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
5. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
6. ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 116 ลําดับที่ 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการ ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผง
ปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร
หรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับหมึก
ผง น้ําหมึกปริ้นท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของที่ใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟฟ้า ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟ หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตา
ไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่อง
ปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไส
ไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้องสังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ล็อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิลม์กรอง
แสง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพาน ใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
เคียว สปริงเกอร์(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อน
เบนโธส อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและ
สัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น 
ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น 
พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูป
สีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact DisDigita
l,
Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Kay Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เช่น RAM ดัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจายเสียง
สัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,SouneCard 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
มิเตอร์น้ํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว
เปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 536,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล ในสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
-ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน
-ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าธนาณัติ
- ค่าดวงตราไปรษณียากร
- ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า
- ค่าโทรภาพ (โทรสาร) 
- ค่าเทเลกซ์
- ค่าวิทยุติดตามตัว 
- ค่าวิทยุสื่อสาร 
- ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,888,680 บาท
งบบุคลากร รวม 1,813,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,813,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,377,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี
ผู้อํานวยการกองคลัง 33,000*12=396,000
หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง 25,470*12=305,640
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 13,760*12=165,120
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 17,570*12=210,840
เจ้าพนักงานพัสดุ 25,020*12=300,240

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 27,780 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  315*12=3,780
เจ้าพนักงานพัสดุ  2,000*12=24,000

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองคลัง  3,500*12=42,000
หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง   1,500*12=18,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 188,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 15,720*12=188,640

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 121,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 10,150*12=121,800

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 37,620 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 3,135*12=37,620
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งบดําเนินงาน รวม 1,075,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 225,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการตามกฎหมาย พรบ.จัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่อยู่อาศัยให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ   ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น เจ้าหน้าที่ประจํารถบรรทุก
น้ํา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน คนสวน ฯลฯ
ค่าติดตั้งไฟฟ้า
(1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์
ไฟฟ้าซึ่งเป็นของการไฟฟ้า
(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ค่าติดตั้งประปา
(1) ค่าวางท่อประปา ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่ม
เติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์
ค่าติดตั้งโทรศัพท์
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่า
เครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายในค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
2. ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
4. ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
5. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
6. ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.3/ ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 16
 ลําดับที่ 1
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการ ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผง
ปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร
หรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับหมึก
ผง น้ําหมึกปริ้นท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของที่ใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูป
สีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact DisDigita
l,
Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Kay Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เช่น RAM ดัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจายเสียง
สัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,SouneCard 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน ประจําปี 
2562

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
(4) ค่าประกาศนียบัตร
(5) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
(6) ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
(8) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม
(9) ค่ากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10)  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
(11)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(12)  ค่าสมนาคุณวิทยากร
(13)  ค่าอาหาร
(14)  ค่าเช่าที่พัก
(15)  ค่ายานพาหนะ
(16)  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2553
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 13
 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ์ : 13/5/2563  10:43:38 หน้า : 21/73



โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุการจราจรในช่วงวันหยุดเทศกาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
2. ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
4. ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
5. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
6. ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 107 ลําดับที่ 2

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,343,782 บาท

งบบุคลากร รวม 1,905,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,905,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,364,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี
ผู้อํานวยการกองการศึกษา 32,800*12=393,600
หัวหน้าฝายบริหารงานการศึกษา 32,800*12=393,600
ครูผู้ดูแลเด็ก  23,810*12=285,720
ครูผู้ดูแลเด็ก  24,290*12=291,480
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองการศึกษา 3,500*12=42,000
หัวหน้าฝายบริหารงานการศึกษา 1,500*12=18,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 463,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  12,100*12=145,200
ผู้ดูแลเด็ก  13,520*12=162,240
ผู้ดูแลเด็ก  12,980*12=155,760

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 17,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  1,185*12=14,220
ผู้ดูแลเด็ก  305*12=3,660

งบดําเนินงาน รวม 1,194,302 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 690,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่า
กําจัดส่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือส่งพิมพ์ต่างๆ  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น เจ้าหน้าที่ประจํารถบรรทุก
น้ํา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน คนสวน
ค่าติดตั้งไฟฟ้า
(1) ค่า ปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึง ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์
ไฟฟ้าซึ่งเป็นของการไฟฟ้า
(2) ค่า จ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า เพิ่มเติมค่าธรรมเนียม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบ ไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้าการขยายเขตไฟฟ้า การ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ค่าติดตั้งประปา
(1)  ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณ์ประปา  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(2) ค้าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม
รวมถึง  การปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์
ค่าติดตั้งโทรศัพท์
 ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการติดตั้งโทรศัพท์  ยกเว้น  ค่าตู้สาขา  ค่า
เครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน  และเครื่องโทรศัพท์ภายใน
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ  ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายจ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
2. ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
4. ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
5. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
6. ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 100 ลําดับที่ 5
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โครงการจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนยากจนและด้อย
โอกาส ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหนองพยอม
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 115 ลําดับที่ 6

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 290,400 บาท

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  215,600
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่ อปท.จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอน
ภารกิจ
อัตรามือละ 20 บาทต่อคน จํานวน 245 วัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปาแดง 23*20*245=112,700
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแก 11*20*245=53,900
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพนมกาว-หนองนก
ยาง 10*20*245=49,000
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว
 3301 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 114 ลําดับที่ 3

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จัดสรรสําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 74,800
ใช้จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ในการจัดสรร
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 1,700 บาท  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปาแดง 23*1,700=39,100
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแก 11*1,700=18,700
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพนมกาว-หนองนก
ยาง 10*1,700=17,000
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2
/ว 3301 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 115 ลําดับที่ 5
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการ ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 483,902 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผง
ปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร
หรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับหมึก
ผง น้ําหมึกปริ้นท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของที่ใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น 
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟฟ้า ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟ หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตา
ไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่อง
ปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 413,902 บาท

จัดสรรสําหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6
พิจารณาตั้งงบประมาณรองรับในอัตราคนละ 7.37 บาท ประกอบ
ด้วย
1. ร.ร.สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น (สพฐ
.) 329,588
จํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน เว้น
เสาร์ - อาทิตย์)
ร.ร.วัดปา
แดง                                106*7.37*260 =203,118
ร.ร.อนุบาลตะพานหิน (หนองพยอม) 3*7.37*260     =5,749
ร.ร.เขาพนมกาวหนองนก
ยาง           63*7.37*260   =120,721 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่ อปท.จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่าย
โอนภารกิจ
จํานวน 260 วัน 84,314
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปาแดง 23*7.37*260 =44,073
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแก 11*7.37*260  =21,079
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพนมกาว-หนองนก
ยาง 10*7.37*260 =19,162
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0893.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หู
ฟัง(Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถัง
เก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
สําลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมี
ภัณฑ์ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนต์,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสี
หรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact DisDigita
l,
Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Kay Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เช่น RAM ดัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจายเสียง
สัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,SouneCard 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,244,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,244,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเขาพนมกาว
หนองนกยาง

จํานวน 252,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
จัดสรรสําหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6
พิจารณาตั้งงบประมาณรองรับในอัตรามือละ 20 บาทต่อคน
ร.ร.สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน
ร.ร.เขาพนมกาวหนองนกยาง 63*20*200=252,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดปาแดง จํานวน 424,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
จัดสรรสําหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6
พิจารณาตั้งงบประมาณรองรับในอัตรามือละ 20 บาทต่อคน
ร.ร.สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน
ร.ร.วัดปาแดง 106*20*200=424,000

อุดหนุนโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง สังกัดสํานักคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โครงการสนับสนุนงบ
ประมาณจ้างครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน

จํานวน 180,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง  สังกัดสํานักคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โครงการสนับสนุนงบ
ประมาณจ้างครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559
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อุดหนุนโรงเรียนวัดปาแดง สังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันมัธยมศึกษา

จํานวน 388,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนวัดปาแดงสังกัดสํานักคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันมัธยม
ศึกษา 97*20*200 = 388,000
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,513,652 บาท

งบบุคลากร รวม 1,353,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,353,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,133,820 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 36,860*12=442,320
หัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุขฯ 32,800*12=393,600
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 24,825*12=297,900

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 3,500*12=42,000
หัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุขฯ 1,500*12=18,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 144,768 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 12,064*12=144,768

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 14,652 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1,221*12=14,652

งบดําเนินงาน รวม 940,412 บาท
ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่อยู่อาศัยให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 668,412 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 537,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป 2 คน*9,000*12=216,000 บาท
ค่าบริการสถานที่ทิ้งขยะ เฉลี่ยวันละ 2 ตันๆ ละ 350 ตั้ง
ไว้ 225,500 บาท
จ้างเหมารถเก็บขนขยะมูลฝอย สัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 600 ตั้ง
ไว้ 86,400 บาท
จ้างเหมาบริการทั่วไปอื่นๆ 10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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โครงการคลองสวยน้ําใสกําจัดวัชพืชในลําคลอง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
2. ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
4. ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
5. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
6. ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 17
 ลําดับที่ 1
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โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชนและไม่ติดต่อใน
ชุมชน (โรคมือเท้าเปื่อย โรคขาดสารไอโอดีน ฯลฯ)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
2. ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
4. ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
5. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
6. ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175 ลงวันที่ 25
 เมษายน 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 12
 ลําดับที่ 3 
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โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
(4) ค่าประกาศนียบัตร
(5) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
(6) ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
(8) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม
(9) ค่ากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10)  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
(11)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(12)  ค่าสมนาคุณวิทยากร
(13)  ค่าอาหาร
(14)  ค่าเช่าที่พัก
(15)  ค่ายานพาหนะ
(16)  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 4
 ลําดับที่ 1
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

จํานวน 10,512 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสํารวจและขึ้นทะเบียนจํานวนสุขและแมวในเขต
เทศบาลตําบลหนองพยอม โดยให้ทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง ครั้ง
แรกภายในเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม และเบิก
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตามจํานวนสุนัขและแมว ตัวละ 3
 บาทต่อครั้ง ของการสํารวจและขึ้นทะเบียน (ปีละ 6 บาท*1,752
 ตัว = 10,512 บาท)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31
 สิงหาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 12
 ลําดับที่ 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน 
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย้บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผง
ปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร
หรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่,ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่ง
ขนาดเล็ก
วัสดุสิ้นเปลือง 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับหมึก
ผง น้ําหมึกปริ้นท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของที่ใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟฟ้า ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟ หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตา
ไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่อง
ปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หู
ฟัง(Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถัง
เก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
สําลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์
ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวด
เชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลอง
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ น้ํายาสารเคมีที่ใช้ใน
การพ่นหมอกควันป้องกันกําจัดยุง ทรายกําจัดยุงลาย วัคซีนและ
อุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตัว
ละ 30 บาท) ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น 
ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น 
พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูป
สีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact DisDigita
l,
Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Kay Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เช่น RAM ดัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจายเสียง
สัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,SouneCard 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 11 หมู่
บ้านๆ ละ 20,000 บาท เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,483,474 บาท

งบบุคลากร รวม 1,292,474 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,292,474 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,073,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 32,800*12=393,600
หัวหน้าฝายสังคมสงเคราะห์ 32,800*12=393,600
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  23,820*12=285,840

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 3,500*12=42,000
หัวหน้าฝายสังคมสงเคราะห์  1,500*12=18,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 147,770 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 12,320*12=147,770

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 11,664 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  972*12=11,664

งบดําเนินงาน รวม 191,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีตําบลหนองพยอมหรือคณะกรรมการอื่นๆ ตามที่
กฎหมายกําหนด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่อยู่อาศัยให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่า
กําจัดส่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือส่งพิมพ์ต่างๆ  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น เจ้าหน้าที่ประจํารถบรรทุก
น้ํา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน คนสวน
ค่าติดตั้งไฟฟ้า
(1) ค่า ปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึง ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์
ไฟฟ้าซึ่งเป็นของการไฟฟ้า
(2) ค่า จ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า เพิ่มเติมค่าธรรมเนียม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบ ไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้าการขยายเขตไฟฟ้า การ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ค่าติดตั้งประปา
(1)  ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณ์ประปา  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(2) ค้าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม
รวมถึง  การปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์
ค่าติดตั้งโทรศัพท์
ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการติดตั้งโทรศัพท์  ยกเว้น  ค่าตู้สาขา  ค่า
เครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน  และเครื่องโทรศัพท์ภายใน
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ
ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนิน
การ ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผง
ปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร
หรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับหมึก
ผง น้ําหมึกปริ้นท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของที่ใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน 
ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง 
พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนต์,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสี
หรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact DisDigita
l,
Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Kay Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เช่น RAM ดัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจายเสียง
สัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,SouneCard 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ให้กับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
ประจําตําบล
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
2. ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
4. ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
5. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
6. ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 100 ลําดับที่ 6
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โครงการใส่ใจผู้สูงอายุคนพิการด้วยสายใยรักในครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
2. ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
4. ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
5. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
6. ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 99 ลําดับที่ 3

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,301,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,230,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,230,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 852,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี
ผู้อํานวยการกองช่าง 24,010*12=288,120
หัวหน้าฝายแบบแผนและก่อสร้าง 22,170*12=266,040
นายช่างโยธา  24,825*12=297,900

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองช่าง 3,500*12=42,000
หัวหน้าฝายแบบแผนและก่อสร้าง 1,500*12=18,000
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 285,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  11,900*12=142,800
ผู้ช่วยช่างโยธา 11,900*12=142,800

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 33,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  1,385*12=16,620
ผู้ช่วยช่างโยธา  1,385*12=16,620

งบดําเนินงาน รวม 356,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่อยู่อาศัยให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่า
กําจัดส่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข้าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือส่งพิมพ์ต่างๆ  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น เจ้าหน้าที่ประจํารถบรรทุก
น้ํา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน คนสวน
ค่าติดตั้งไฟฟ้า
(1) ค่า ปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึง ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์
ไฟฟ้าซึ่งเป็นของการไฟฟ้า
(2) ค่า จ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า เพิ่มเติมค่าธรรมเนียม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบ ไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้าการขยายเขตไฟฟ้า การ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ค่าติดตั้งประปา
(1)  ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณ์ประปา  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(2) ค้าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม
รวมถึง  การปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนิน
การ ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผง
ปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร
หรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับหมึก
ผง น้ําหมึกปริ้นท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของที่ใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟฟ้า ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟ หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ,โทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไส
ไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็กเช่น ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ล็อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิลม์กรอง
แสง ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact DisDigita
l,
Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Kay Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เช่น RAM ดัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจายเสียง
สัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,SouneCard 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 1,628,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,628,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณนานายกลึง หมู่ที่ 7 จํานวน 160,000 บาท

ก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (BoxCulvert) 
ชนิด 1 ช่องทางน้ํา (MultiBox) ขนาดความกว้าง*ความ
ลึก 1.80*1.80 ม. ความยาว 6.00 ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 8
 ลําดับที่ 10

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณนานายวิขุน บัวประทุม หมู่ที่ 
9

จํานวน 300,000 บาท

ก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (BoxCulvert) 
ชนิด 1 ช่องทางน้ํา (MultiBox) ขนาดความกว้าง*ความ
ลึก 2.40*2.40 ม. ความยาว 8.00 ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 9
 ลําดับที่ 14
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โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ลําคลองห้วยจ้อย นานายสมโภช 
หมู่ที่ 4 (ต่อตัวเดิม)

จํานวน 260,000 บาท

ก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (BoxCulvert) 
ชนิด 2 ช่องทางน้ํา (MultiBox) ขนาดความกว้าง*ความ
ลึก 1.80*1.80 ม. ความยาว 6.00 ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 7
 ลําดับที่ 3

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการขุดอ่างเก็บน้ํา นานายละมูล โพธิ์ไพร หมู่ที่ 1 จํานวน 490,000 บาท

ขุดอ่างเก็บน้ํา จํานวน 2 ไร่ ขนาดกว้าง 40.00 ม. ยาว 80.00 ม
. ลึกเฉลี่ย 4.00 ม. หรือมีพื้นที่ปากบ่อไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 5
 ลําดับที่ 1
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โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 จํานวน 98,000 บาท

ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 13.45 ม. ยาว 19.50 ม
. หนา 0.10 ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 8
 ลําดับที่ 7

โครงการวางท่อระบายน้ํา บริเวณถนนเส้นอ่างเก็บน้ํา หมู่ที่ 7 จํานวน 20,000 บาท

วางท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60.00 ซม. ยาว 10.00
 ม. พร้อมเทลีน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 8
 ลําดับที่ 12
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โครงการวางท่อระบายน้ํา บริเวณหน้าเทศบาล - บ้านนายบุญยัง มัง
ศรี หมู่ที่ 6

จํานวน 300,000 บาท

วางท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม. ยาว 153.00 ม
. พร้อมบ่อพัก จํานวน 15 บ่อ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 8
 ลําดับที่ 8

งบเงินอุดหนุน รวม 86,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 86,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการประปาภูมิภาคสาขาตะพานหิน จํานวน 86,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาภูมิภาคสาขาตะพานหิน การ
ขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยบ้านนางปาน หมู่ที่ 8 ระยะ
ทาง 140 เมตร
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 8
 ลําดับที่ 13
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
(4) ค่าประกาศนียบัตร
(5) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
(6) ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
(8) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม
(9) ค่ากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10)  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
(11)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(12)  ค่าสมนาคุณวิทยากร
(13)  ค่าอาหาร
(14)  ค่าเช่าที่พัก
(15)  ค่ายานพาหนะ
(16)  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 98 ลําดับที่ 4
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
(1) ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน
(2) ค่าอุปกรณ์กีฬา
(3) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม
(4) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา
(5) ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
(6) ค่าจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทํา
เกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ
(7) ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพื่อเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณให้เบิกจ่ายได้ชิ้นละไม่เกิน 3,000 บาท
(8) เงินหรือของรางวัลนอกเหนือจาก(ช) เพื่อมอบให้ผู้ชนะการ
แข่งขันให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
(9) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การจัดพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬา ริ้ว
ขบวน กีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 14
 ลําดับที่ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 620,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีกําฟ้าไทยพวน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
2. ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
4. ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
5. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
6. ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 116 ลําดับที่ 4
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โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
2. ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
4. ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
5. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
6. ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 117 ลําดับที่ 5

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลวังหลุม โครงการจัดริ้วขบวนถวาย
ดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง 
และงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 10,000 บาท

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตะพานหิน โครงการงานพระราชพิธี
และรัฐพิธีประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 10,000 บาท

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตะพานหิน โครงการจัดงานประจําปี 
อําเภอตะพานหิน 2562 จังหวัดพิจิตร

จํานวน 25,000 บาท

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร โครงการจัดงานประเพณี
แข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ ประจําปี 2562

จํานวน 50,000 บาท

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
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อุดหนุนสํานักงานสภาวัฒนธรรมอําเภอตะพานหิน โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ําพ่อปู บูชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติ
ศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จํานวน 5,000 บาท

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,948,800 บาท

งบลงทุน รวม 2,948,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,948,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกํานันนก หมู่ที่ 8 จํานวน 147,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 ม
. ยาว 70.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.25 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 18
 ลําดับที่ 2
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่
ที่ 11

จํานวน 246,800 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00 ม
. ยาว 150.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.25 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 96 ลําดับที่ 153

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปาสระหลวง 2 
หมู่ที่ 7

จํานวน 73,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 ม
. ยาว 35.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.25 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 11
 ลําดับที่ 7
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเป็นสุข หมู่ที่ 10 จํานวน 223,900 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00 ม
. ยาว 140.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.25 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 89 ลําดับที่ 125

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายแวว หมู่ที่ 10 จํานวน 111,800 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00 ม
. ยาว 70.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.25 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 90 ลําดับที่ 131

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศุกร์ใจ หมู่ที่ 3 จํานวน 80,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00 ม
. ยาว 50.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.25 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 18
 ลําดับที่ 1
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังโรงเรียนเขา
พนมกาว - หนองนกยาง หมู่ที่ 5

จํานวน 356,100 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00 ม
. ยาว 223.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 669 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 10
 ลําดับที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางไพรวัลย์ สุทธิ
พันธ์ หมู่ที่ 1

จํานวน 89,600 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00 ม
. ยาว 54.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.25 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 163.50 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 10
 ลําดับที่ 1
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลําคลองห้วยเกตุ หมู่
ที่ 6

จํานวน 434,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 ม
. ยาว 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800
 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 10
 ลําดับที่ 4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มเติมจากถนนสาย
หนองกระทุ้ม - หนองอีเห็น หมู่ที่ 2

จํานวน 499,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 ม
. ยาว 237.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.25 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 948 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 60 ลําดับที่ 9
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.5 หมู่ที่ 8 จํานวน 496,000 บาท

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.50 ม
. ยาว 215.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 967.50 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 11
 ลําดับที่ 8

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายปาแดง - ไดวน (ทางไปนาผู้ใหญ่
สงค์) หมู่ที่ 7

จํานวน 83,600 บาท

ปรับปรุงถนนลูกรังขนาดความกว้าง 3.00 ม. ยาว 400.00 ม. หรือ
มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 189 ลบ.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 11
 ลําดับที่ 10
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบลําเหมือง หนองโสน-หนอง
อีเห็น หมู่ที่ 2

จํานวน 108,000 บาท

ปรับปรุงถนนลูกรังขนาดความกว้าง 3.00 ม. ยาว 500.00 ม. หรือ
มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 241.88 ลบ.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 11
 ลําดับที่ 9

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,453,052 บาท

งบกลาง รวม 15,453,052 บาท
งบกลาง รวม 15,453,052 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ
ห้า พร้อมหัก
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
ด้วย  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่
สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0808.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,000,000 บาท

จํานวนผู้สูงอายุ 1,250 คน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบล
หนองพยอม ที่มีสิทธิ์และคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 - ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 (ประมาณการจากระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นและประมาณการเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 - 2564)
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,400,000 บาท

จํานวนคนพิการ 250 คน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการและทุพพลภาพใน
เขตเทศบาลตําบลหนองพยอม ที่มีสิทธิ์และคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 - ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
 (ประมาณการจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประมาณการเพิ่มเติม พ.ศ
. 2561 - 2564)
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท

จํานวนผู้ปวยเอดส์ 10 คน 
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ที่แพทย์รับรองและได้ทําการ
วินิจฉัยแล้ว

สํารองจ่าย จํานวน 237,636 บาท

เพื่อนําไปใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น ตาม
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของ
รัฐ ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2561

วันที่พิมพ์ : 13/5/2563  10:43:38 หน้า : 72/73



รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าเช่าที่ทําการเทศบาลตําบลหนองพยอมให้กับวัดเทศสว่าง
เจริญ (ปาแดงใต้)

จํานวน 5,050 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ทําการเทศบาลตําบลหนองพยอมให้กับวัด
เทศสว่างเจริญ (ปาแดงใต้) ปีละ 5,050 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตําบลหนองพยอม จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
ตามยอดจํานวนประชากร อัตราร้อยละ 50

เงินสมทบค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 29,452 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.) รายได้รับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนปีที่ผ่าน
มา18,407,430*0.16/100=29,452
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว 3889 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2538 ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก ของงบ
ประมาณรายรับจริงประจําปีที่ผ่านมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงิน
กู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 400,914 บาท

คํานวณจากงบประมาณรายรับตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงิน
อุทิศให้ และเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ 20,045,700*2% = 400,914  
ถือปฏิบัติตามหนังสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
 และหนังสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจาย รายจายจริง
ป 2560

ประมาณการ
ป 2561

ประมาณการ
ป 2562

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 11,401,983.00 14,720,636.00 15,453,052.00

งบบุคลากร 9,931,601.00 15,247,620.00 15,280,634.00

งบดําเนินงาน 9,553,323.06 8,741,844.00 6,584,714.00

งบลงทุน 5,791,449.00 6,590,562.00 4,576,800.00

งบเงินอุดหนุน 1,538,455.38 1,652,338.00 1,650,500.00

รวมจายจากงบประมาณ 38,216,811.44 46,953,000.00 43,545,700.00

รวม 38,216,811.44 46,953,000.00 43,545,700.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลหนองพยอม

อําเภอ ตะพานหิน   จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,545,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,782,860 บาท

งบบุคลากร รวม 7,684,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับ
นายกเทศมนตรี (27,600*12=331,200)
รองนายกเทศมนตรี(15,180*12*2=364,320)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับ
นายกเทศมนตรี (4,000*12= 48,000)
รองนายกเทศมนตรี (3,000*12= 36,000)
รองนายกเทศมนตรี (3,000*12= 36,000)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับ
นายกเทศมนตรี (4,000*12= 48,000)
รองนายกเทศมนตรี (3,000*12= 36,000)
รองนายกเทศมนตรี (3,000*12= 36,000)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ
เลขานุการนายกเทศมนตรี (9,660*12= 115,920) 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (6,900*12= 82,800)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ
ประธานสภาเทศบาล (15,180*12 = 182,160)
รองประธานสภาเทศบาล (12,420*12 = 149,040)
สมาชิกสภาเทศบาล (9,660*12*10 = 1,159,200)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,060,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,349,860 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี
ปลัดเทศบาล  (41,250*12=495,000)
หัวหน้าสํานักปลัด  (34,680*12=416,160)
หัวหน้าฝายอํานวยการ  (29,680*12=356,160)
หัวหน้าฝายแผนงานและงบประมาณ (32,800*12=393,600)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (25,970*12=311,640)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  (27,480*12=329,760)
นิติกร (29,610*12=355,320)
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  (19,100*12=229,200)
เจ้าพนักงานธุรการ  (13,760*12=165,120)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ (24,825*12=297,900)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่ง
ปลัด (7,000*12=84,000)
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (1,000*12=12,000)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
ปลัดเทศบาล  (7,000*12=84,000)
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล   (3,500*12=42,000)
หัวหน้าฝายอํานวยการ  (1,500*12=18,000)
หัวหน้าฝายแผนงานและงบประมาณ  (1,500*12=18,000)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 188,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนลูกจ้างประจํา
เจ้าพนักงานธุรการ  (15,720*12=188,640)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,107,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ผู้ช่วยนิติกร (15,600*12=187,200)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (10,150*12=121,800)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (12,980*12=155,760)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (11,900*12=142,800)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (10,570*12=126,840)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (11,900*12=142,800)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (10,150*12=121,800)
พนักงานขับรถยนต์ (9,000*12=108,000)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 156,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (3,135*12=37,620)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (305*12=3,660)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (1,385*12=16,620)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (2,715*12=32,580)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (1,385*12=16,620)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (3,135*12=37,620)
พนักงานขับรถยนต์ (1,000*12=12,000)

งบดําเนินงาน รวม 2,098,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 287,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับสมาชิกสภาเทศบาล คณะ
กรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่กฎหมาย
กําหนด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 207,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่อยู่อาศัยให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 1,105,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ   ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น เจ้าหน้าที่ประจํารถบรรทุก
น้ํา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน คนสวน ฯลฯ
ค่าติดตั้งไฟฟ้า
(1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์
ไฟฟ้าซึ่งเป็นของการไฟฟ้า
(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ค่าติดตั้งประปา
(1) ค่าวางท่อประปา ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่ม
เติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์
ค่าติดตั้งโทรศัพท์
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่า
เครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายในค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 140,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น20,000.-
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 20,000.-
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
 100,000.-
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
2. ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
4. ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
5. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
6. ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

วันที่พิมพ์ : 13/5/2563  10:43:38 หน้า : 5/73



ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกต้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงการให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา
ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงฐานะการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

โครงการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
2. ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
4. ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
5. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
6. ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 110 ลําดับที่ 3
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
ประจําปี 2562

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
(4) ค่าประกาศนียบัตร
(5) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
(6) ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
(8) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม
(9) ค่ากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10)  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
(11)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(12)  ค่าสมนาคุณวิทยากร
(13)  ค่าอาหาร
(14)  ค่าเช่าที่พัก
(15)  ค่ายานพาหนะ
(16)  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 110 ลําดับที่ 1
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โครงการแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระ
ราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
2. ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
4. ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
5. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
6. ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 116 ลําดับที่ 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการ ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ

วันที่พิมพ์ : 13/5/2563  10:43:38 หน้า : 8/73



ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผง
ปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร
หรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับหมึก
ผง น้ําหมึกปริ้นท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของที่ใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟฟ้า ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟ หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตา
ไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่อง
ปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไส
ไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้องสังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ล็อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิลม์กรอง
แสง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพาน ใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
เคียว สปริงเกอร์(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อน
เบนโธส อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและ
สัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น 
ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น 
พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูป
สีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact DisDigita
l,
Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Kay Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เช่น RAM ดัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจายเสียง
สัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,SouneCard 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
มิเตอร์น้ํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว
เปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 536,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล ในสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
-ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน
-ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าธนาณัติ
- ค่าดวงตราไปรษณียากร
- ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า
- ค่าโทรภาพ (โทรสาร) 
- ค่าเทเลกซ์
- ค่าวิทยุติดตามตัว 
- ค่าวิทยุสื่อสาร 
- ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,888,680 บาท
งบบุคลากร รวม 1,813,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,813,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,377,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี
ผู้อํานวยการกองคลัง 33,000*12=396,000
หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง 25,470*12=305,640
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 13,760*12=165,120
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 17,570*12=210,840
เจ้าพนักงานพัสดุ 25,020*12=300,240

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 27,780 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  315*12=3,780
เจ้าพนักงานพัสดุ  2,000*12=24,000

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองคลัง  3,500*12=42,000
หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง   1,500*12=18,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 188,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 15,720*12=188,640

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 121,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 10,150*12=121,800

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 37,620 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 3,135*12=37,620
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งบดําเนินงาน รวม 1,075,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 225,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการตามกฎหมาย พรบ.จัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่อยู่อาศัยให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ   ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น เจ้าหน้าที่ประจํารถบรรทุก
น้ํา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน คนสวน ฯลฯ
ค่าติดตั้งไฟฟ้า
(1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์
ไฟฟ้าซึ่งเป็นของการไฟฟ้า
(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ค่าติดตั้งประปา
(1) ค่าวางท่อประปา ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่ม
เติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์
ค่าติดตั้งโทรศัพท์
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่า
เครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายในค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
2. ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
4. ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
5. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
6. ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.3/ ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 16
 ลําดับที่ 1
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการ ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผง
ปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร
หรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับหมึก
ผง น้ําหมึกปริ้นท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของที่ใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูป
สีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact DisDigita
l,
Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Kay Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เช่น RAM ดัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจายเสียง
สัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,SouneCard 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน ประจําปี 
2562

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
(4) ค่าประกาศนียบัตร
(5) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
(6) ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
(8) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม
(9) ค่ากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10)  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
(11)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(12)  ค่าสมนาคุณวิทยากร
(13)  ค่าอาหาร
(14)  ค่าเช่าที่พัก
(15)  ค่ายานพาหนะ
(16)  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2553
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 13
 ลําดับที่ 3
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โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุการจราจรในช่วงวันหยุดเทศกาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
2. ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
4. ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
5. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
6. ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 107 ลําดับที่ 2

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,343,782 บาท

งบบุคลากร รวม 1,905,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,905,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,364,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี
ผู้อํานวยการกองการศึกษา 32,800*12=393,600
หัวหน้าฝายบริหารงานการศึกษา 32,800*12=393,600
ครูผู้ดูแลเด็ก  23,810*12=285,720
ครูผู้ดูแลเด็ก  24,290*12=291,480
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองการศึกษา 3,500*12=42,000
หัวหน้าฝายบริหารงานการศึกษา 1,500*12=18,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 463,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  12,100*12=145,200
ผู้ดูแลเด็ก  13,520*12=162,240
ผู้ดูแลเด็ก  12,980*12=155,760

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 17,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  1,185*12=14,220
ผู้ดูแลเด็ก  305*12=3,660

งบดําเนินงาน รวม 1,194,302 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 690,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่า
กําจัดส่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือส่งพิมพ์ต่างๆ  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น เจ้าหน้าที่ประจํารถบรรทุก
น้ํา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน คนสวน
ค่าติดตั้งไฟฟ้า
(1) ค่า ปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึง ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์
ไฟฟ้าซึ่งเป็นของการไฟฟ้า
(2) ค่า จ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า เพิ่มเติมค่าธรรมเนียม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบ ไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้าการขยายเขตไฟฟ้า การ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ค่าติดตั้งประปา
(1)  ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณ์ประปา  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(2) ค้าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม
รวมถึง  การปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์
ค่าติดตั้งโทรศัพท์
 ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการติดตั้งโทรศัพท์  ยกเว้น  ค่าตู้สาขา  ค่า
เครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน  และเครื่องโทรศัพท์ภายใน
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ  ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายจ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
2. ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
4. ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
5. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
6. ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 100 ลําดับที่ 5
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โครงการจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนยากจนและด้อย
โอกาส ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหนองพยอม
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 115 ลําดับที่ 6

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 290,400 บาท

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  215,600
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่ อปท.จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอน
ภารกิจ
อัตรามือละ 20 บาทต่อคน จํานวน 245 วัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปาแดง 23*20*245=112,700
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแก 11*20*245=53,900
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพนมกาว-หนองนก
ยาง 10*20*245=49,000
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว
 3301 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 114 ลําดับที่ 3

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จัดสรรสําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 74,800
ใช้จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ในการจัดสรร
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 1,700 บาท  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปาแดง 23*1,700=39,100
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแก 11*1,700=18,700
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพนมกาว-หนองนก
ยาง 10*1,700=17,000
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2
/ว 3301 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 115 ลําดับที่ 5
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการ ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 483,902 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผง
ปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร
หรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับหมึก
ผง น้ําหมึกปริ้นท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของที่ใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น 
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟฟ้า ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟ หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตา
ไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่อง
ปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 413,902 บาท

จัดสรรสําหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6
พิจารณาตั้งงบประมาณรองรับในอัตราคนละ 7.37 บาท ประกอบ
ด้วย
1. ร.ร.สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น (สพฐ
.) 329,588
จํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน เว้น
เสาร์ - อาทิตย์)
ร.ร.วัดปา
แดง                                106*7.37*260 =203,118
ร.ร.อนุบาลตะพานหิน (หนองพยอม) 3*7.37*260     =5,749
ร.ร.เขาพนมกาวหนองนก
ยาง           63*7.37*260   =120,721 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่ อปท.จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่าย
โอนภารกิจ
จํานวน 260 วัน 84,314
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปาแดง 23*7.37*260 =44,073
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแก 11*7.37*260  =21,079
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพนมกาว-หนองนก
ยาง 10*7.37*260 =19,162
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0893.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หู
ฟัง(Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถัง
เก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
สําลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมี
ภัณฑ์ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนต์,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสี
หรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact DisDigita
l,
Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Kay Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เช่น RAM ดัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจายเสียง
สัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,SouneCard 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,244,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,244,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเขาพนมกาว
หนองนกยาง

จํานวน 252,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
จัดสรรสําหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6
พิจารณาตั้งงบประมาณรองรับในอัตรามือละ 20 บาทต่อคน
ร.ร.สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน
ร.ร.เขาพนมกาวหนองนกยาง 63*20*200=252,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดปาแดง จํานวน 424,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
จัดสรรสําหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6
พิจารณาตั้งงบประมาณรองรับในอัตรามือละ 20 บาทต่อคน
ร.ร.สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน
ร.ร.วัดปาแดง 106*20*200=424,000

อุดหนุนโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง สังกัดสํานักคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โครงการสนับสนุนงบ
ประมาณจ้างครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน

จํานวน 180,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง  สังกัดสํานักคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โครงการสนับสนุนงบ
ประมาณจ้างครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559
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อุดหนุนโรงเรียนวัดปาแดง สังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันมัธยมศึกษา

จํานวน 388,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนวัดปาแดงสังกัดสํานักคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันมัธยม
ศึกษา 97*20*200 = 388,000
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,513,652 บาท

งบบุคลากร รวม 1,353,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,353,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,133,820 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 36,860*12=442,320
หัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุขฯ 32,800*12=393,600
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 24,825*12=297,900

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 3,500*12=42,000
หัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุขฯ 1,500*12=18,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 144,768 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 12,064*12=144,768

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 14,652 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1,221*12=14,652

งบดําเนินงาน รวม 940,412 บาท
ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่อยู่อาศัยให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 668,412 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 537,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป 2 คน*9,000*12=216,000 บาท
ค่าบริการสถานที่ทิ้งขยะ เฉลี่ยวันละ 2 ตันๆ ละ 350 ตั้ง
ไว้ 225,500 บาท
จ้างเหมารถเก็บขนขยะมูลฝอย สัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 600 ตั้ง
ไว้ 86,400 บาท
จ้างเหมาบริการทั่วไปอื่นๆ 10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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โครงการคลองสวยน้ําใสกําจัดวัชพืชในลําคลอง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
2. ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
4. ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
5. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
6. ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 17
 ลําดับที่ 1
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โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชนและไม่ติดต่อใน
ชุมชน (โรคมือเท้าเปื่อย โรคขาดสารไอโอดีน ฯลฯ)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
2. ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
4. ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
5. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
6. ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175 ลงวันที่ 25
 เมษายน 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 12
 ลําดับที่ 3 
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โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
(4) ค่าประกาศนียบัตร
(5) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
(6) ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
(8) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม
(9) ค่ากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10)  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
(11)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(12)  ค่าสมนาคุณวิทยากร
(13)  ค่าอาหาร
(14)  ค่าเช่าที่พัก
(15)  ค่ายานพาหนะ
(16)  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 4
 ลําดับที่ 1
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

จํานวน 10,512 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสํารวจและขึ้นทะเบียนจํานวนสุขและแมวในเขต
เทศบาลตําบลหนองพยอม โดยให้ทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง ครั้ง
แรกภายในเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม และเบิก
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตามจํานวนสุนัขและแมว ตัวละ 3
 บาทต่อครั้ง ของการสํารวจและขึ้นทะเบียน (ปีละ 6 บาท*1,752
 ตัว = 10,512 บาท)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31
 สิงหาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 12
 ลําดับที่ 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน 
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย้บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผง
ปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร
หรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่,ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่ง
ขนาดเล็ก
วัสดุสิ้นเปลือง 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับหมึก
ผง น้ําหมึกปริ้นท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของที่ใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟฟ้า ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟ หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตา
ไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่อง
ปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หู
ฟัง(Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถัง
เก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
สําลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์
ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวด
เชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลอง
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ น้ํายาสารเคมีที่ใช้ใน
การพ่นหมอกควันป้องกันกําจัดยุง ทรายกําจัดยุงลาย วัคซีนและ
อุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตัว
ละ 30 บาท) ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น 
ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น 
พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูป
สีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact DisDigita
l,
Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Kay Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เช่น RAM ดัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจายเสียง
สัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,SouneCard 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 11 หมู่
บ้านๆ ละ 20,000 บาท เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 

วันที่พิมพ์ : 13/5/2563  10:43:38 หน้า : 41/73



แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,483,474 บาท

งบบุคลากร รวม 1,292,474 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,292,474 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,073,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 32,800*12=393,600
หัวหน้าฝายสังคมสงเคราะห์ 32,800*12=393,600
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  23,820*12=285,840

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 3,500*12=42,000
หัวหน้าฝายสังคมสงเคราะห์  1,500*12=18,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 147,770 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 12,320*12=147,770

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 11,664 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  972*12=11,664

งบดําเนินงาน รวม 191,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีตําบลหนองพยอมหรือคณะกรรมการอื่นๆ ตามที่
กฎหมายกําหนด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่อยู่อาศัยให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่า
กําจัดส่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือส่งพิมพ์ต่างๆ  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น เจ้าหน้าที่ประจํารถบรรทุก
น้ํา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน คนสวน
ค่าติดตั้งไฟฟ้า
(1) ค่า ปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึง ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์
ไฟฟ้าซึ่งเป็นของการไฟฟ้า
(2) ค่า จ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า เพิ่มเติมค่าธรรมเนียม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบ ไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้าการขยายเขตไฟฟ้า การ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ค่าติดตั้งประปา
(1)  ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณ์ประปา  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(2) ค้าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม
รวมถึง  การปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์
ค่าติดตั้งโทรศัพท์
ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการติดตั้งโทรศัพท์  ยกเว้น  ค่าตู้สาขา  ค่า
เครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน  และเครื่องโทรศัพท์ภายใน
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ
ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนิน
การ ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผง
ปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร
หรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับหมึก
ผง น้ําหมึกปริ้นท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของที่ใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน 
ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง 
พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนต์,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสี
หรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact DisDigita
l,
Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Kay Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เช่น RAM ดัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจายเสียง
สัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,SouneCard 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ให้กับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
ประจําตําบล
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
2. ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
4. ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
5. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
6. ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 100 ลําดับที่ 6
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โครงการใส่ใจผู้สูงอายุคนพิการด้วยสายใยรักในครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
2. ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
4. ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
5. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
6. ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 99 ลําดับที่ 3

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,301,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,230,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,230,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 852,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี
ผู้อํานวยการกองช่าง 24,010*12=288,120
หัวหน้าฝายแบบแผนและก่อสร้าง 22,170*12=266,040
นายช่างโยธา  24,825*12=297,900

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองช่าง 3,500*12=42,000
หัวหน้าฝายแบบแผนและก่อสร้าง 1,500*12=18,000
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 285,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  11,900*12=142,800
ผู้ช่วยช่างโยธา 11,900*12=142,800

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 33,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  1,385*12=16,620
ผู้ช่วยช่างโยธา  1,385*12=16,620

งบดําเนินงาน รวม 356,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่อยู่อาศัยให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่า
กําจัดส่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข้าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือส่งพิมพ์ต่างๆ  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น เจ้าหน้าที่ประจํารถบรรทุก
น้ํา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน คนสวน
ค่าติดตั้งไฟฟ้า
(1) ค่า ปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึง ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์
ไฟฟ้าซึ่งเป็นของการไฟฟ้า
(2) ค่า จ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า เพิ่มเติมค่าธรรมเนียม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบ ไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้าการขยายเขตไฟฟ้า การ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ค่าติดตั้งประปา
(1)  ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณ์ประปา  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(2) ค้าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม
รวมถึง  การปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนิน
การ ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผง
ปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร
หรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับหมึก
ผง น้ําหมึกปริ้นท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของที่ใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟฟ้า ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟ หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ,โทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไส
ไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็กเช่น ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น
ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ล็อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิลม์กรอง
แสง ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact DisDigita
l,
Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Kay Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เช่น RAM ดัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจายเสียง
สัญญาณ (Hub) แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,SouneCard 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 1,628,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,628,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณนานายกลึง หมู่ที่ 7 จํานวน 160,000 บาท

ก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (BoxCulvert) 
ชนิด 1 ช่องทางน้ํา (MultiBox) ขนาดความกว้าง*ความ
ลึก 1.80*1.80 ม. ความยาว 6.00 ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 8
 ลําดับที่ 10

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณนานายวิขุน บัวประทุม หมู่ที่ 
9

จํานวน 300,000 บาท

ก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (BoxCulvert) 
ชนิด 1 ช่องทางน้ํา (MultiBox) ขนาดความกว้าง*ความ
ลึก 2.40*2.40 ม. ความยาว 8.00 ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 9
 ลําดับที่ 14
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โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ลําคลองห้วยจ้อย นานายสมโภช 
หมู่ที่ 4 (ต่อตัวเดิม)

จํานวน 260,000 บาท

ก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (BoxCulvert) 
ชนิด 2 ช่องทางน้ํา (MultiBox) ขนาดความกว้าง*ความ
ลึก 1.80*1.80 ม. ความยาว 6.00 ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 7
 ลําดับที่ 3

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการขุดอ่างเก็บน้ํา นานายละมูล โพธิ์ไพร หมู่ที่ 1 จํานวน 490,000 บาท

ขุดอ่างเก็บน้ํา จํานวน 2 ไร่ ขนาดกว้าง 40.00 ม. ยาว 80.00 ม
. ลึกเฉลี่ย 4.00 ม. หรือมีพื้นที่ปากบ่อไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 5
 ลําดับที่ 1
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โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 จํานวน 98,000 บาท

ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 13.45 ม. ยาว 19.50 ม
. หนา 0.10 ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 8
 ลําดับที่ 7

โครงการวางท่อระบายน้ํา บริเวณถนนเส้นอ่างเก็บน้ํา หมู่ที่ 7 จํานวน 20,000 บาท

วางท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60.00 ซม. ยาว 10.00
 ม. พร้อมเทลีน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 8
 ลําดับที่ 12
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โครงการวางท่อระบายน้ํา บริเวณหน้าเทศบาล - บ้านนายบุญยัง มัง
ศรี หมู่ที่ 6

จํานวน 300,000 บาท

วางท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม. ยาว 153.00 ม
. พร้อมบ่อพัก จํานวน 15 บ่อ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 8
 ลําดับที่ 8

งบเงินอุดหนุน รวม 86,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 86,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการประปาภูมิภาคสาขาตะพานหิน จํานวน 86,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาภูมิภาคสาขาตะพานหิน การ
ขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยบ้านนางปาน หมู่ที่ 8 ระยะ
ทาง 140 เมตร
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 8
 ลําดับที่ 13
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
(3) ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
(4) ค่าประกาศนียบัตร
(5) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
(6) ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
(8) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม
(9) ค่ากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม
(10)  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
(11)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(12)  ค่าสมนาคุณวิทยากร
(13)  ค่าอาหาร
(14)  ค่าเช่าที่พัก
(15)  ค่ายานพาหนะ
(16)  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 98 ลําดับที่ 4
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
(1) ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน
(2) ค่าอุปกรณ์กีฬา
(3) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม
(4) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา
(5) ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
(6) ค่าจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทํา
เกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ
(7) ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพื่อเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณให้เบิกจ่ายได้ชิ้นละไม่เกิน 3,000 บาท
(8) เงินหรือของรางวัลนอกเหนือจาก(ช) เพื่อมอบให้ผู้ชนะการ
แข่งขันให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
(9) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การจัดพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬา ริ้ว
ขบวน กีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 14
 ลําดับที่ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 620,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีกําฟ้าไทยพวน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
2. ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
4. ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
5. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
6. ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 116 ลําดับที่ 4

วันที่พิมพ์ : 13/5/2563  10:43:38 หน้า : 62/73



โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
2. ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
4. ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน
5. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
6. ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 117 ลําดับที่ 5

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลวังหลุม โครงการจัดริ้วขบวนถวาย
ดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง 
และงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 10,000 บาท

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตะพานหิน โครงการงานพระราชพิธี
และรัฐพิธีประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 10,000 บาท

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตะพานหิน โครงการจัดงานประจําปี 
อําเภอตะพานหิน 2562 จังหวัดพิจิตร

จํานวน 25,000 บาท

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร โครงการจัดงานประเพณี
แข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ ประจําปี 2562

จํานวน 50,000 บาท

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
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อุดหนุนสํานักงานสภาวัฒนธรรมอําเภอตะพานหิน โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ําพ่อปู บูชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติ
ศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จํานวน 5,000 บาท

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,948,800 บาท

งบลงทุน รวม 2,948,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,948,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกํานันนก หมู่ที่ 8 จํานวน 147,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 ม
. ยาว 70.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.25 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 18
 ลําดับที่ 2
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่
ที่ 11

จํานวน 246,800 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00 ม
. ยาว 150.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.25 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 96 ลําดับที่ 153

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปาสระหลวง 2 
หมู่ที่ 7

จํานวน 73,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 ม
. ยาว 35.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.25 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 11
 ลําดับที่ 7
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเป็นสุข หมู่ที่ 10 จํานวน 223,900 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00 ม
. ยาว 140.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.25 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 89 ลําดับที่ 125

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายแวว หมู่ที่ 10 จํานวน 111,800 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00 ม
. ยาว 70.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.25 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 90 ลําดับที่ 131

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศุกร์ใจ หมู่ที่ 3 จํานวน 80,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00 ม
. ยาว 50.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.25 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 18
 ลําดับที่ 1
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังโรงเรียนเขา
พนมกาว - หนองนกยาง หมู่ที่ 5

จํานวน 356,100 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00 ม
. ยาว 223.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 669 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 10
 ลําดับที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางไพรวัลย์ สุทธิ
พันธ์ หมู่ที่ 1

จํานวน 89,600 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00 ม
. ยาว 54.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.25 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 163.50 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 10
 ลําดับที่ 1
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลําคลองห้วยเกตุ หมู่
ที่ 6

จํานวน 434,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 ม
. ยาว 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800
 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 10
 ลําดับที่ 4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มเติมจากถนนสาย
หนองกระทุ้ม - หนองอีเห็น หมู่ที่ 2

จํานวน 499,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 ม
. ยาว 237.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.25 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 948 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่ 60 ลําดับที่ 9
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.5 หมู่ที่ 8 จํานวน 496,000 บาท

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.50 ม
. ยาว 215.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 967.50 ตร.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 11
 ลําดับที่ 8

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายปาแดง - ไดวน (ทางไปนาผู้ใหญ่
สงค์) หมู่ที่ 7

จํานวน 83,600 บาท

ปรับปรุงถนนลูกรังขนาดความกว้าง 3.00 ม. ยาว 400.00 ม. หรือ
มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 189 ลบ.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 11
 ลําดับที่ 10
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบลําเหมือง หนองโสน-หนอง
อีเห็น หมู่ที่ 2

จํานวน 108,000 บาท

ปรับปรุงถนนลูกรังขนาดความกว้าง 3.00 ม. ยาว 500.00 ม. หรือ
มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 241.88 ลบ.ม.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 11
 ลําดับที่ 9

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,453,052 บาท

งบกลาง รวม 15,453,052 บาท
งบกลาง รวม 15,453,052 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ
ห้า พร้อมหัก
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
ด้วย  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่
สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0808.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,000,000 บาท

จํานวนผู้สูงอายุ 1,250 คน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบล
หนองพยอม ที่มีสิทธิ์และคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 - ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 (ประมาณการจากระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นและประมาณการเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 - 2564)
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,400,000 บาท

จํานวนคนพิการ 250 คน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการและทุพพลภาพใน
เขตเทศบาลตําบลหนองพยอม ที่มีสิทธิ์และคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 - ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
 (ประมาณการจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประมาณการเพิ่มเติม พ.ศ
. 2561 - 2564)
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท

จํานวนผู้ปวยเอดส์ 10 คน 
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ที่แพทย์รับรองและได้ทําการ
วินิจฉัยแล้ว

สํารองจ่าย จํานวน 237,636 บาท

เพื่อนําไปใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น ตาม
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของ
รัฐ ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2561
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าเช่าที่ทําการเทศบาลตําบลหนองพยอมให้กับวัดเทศสว่าง
เจริญ (ปาแดงใต้)

จํานวน 5,050 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ทําการเทศบาลตําบลหนองพยอมให้กับวัด
เทศสว่างเจริญ (ปาแดงใต้) ปีละ 5,050 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตําบลหนองพยอม จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
ตามยอดจํานวนประชากร อัตราร้อยละ 50

เงินสมทบค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 29,452 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.) รายได้รับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนปีที่ผ่าน
มา18,407,430*0.16/100=29,452
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว 3889 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2538 ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก ของงบ
ประมาณรายรับจริงประจําปีที่ผ่านมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงิน
กู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 400,914 บาท

คํานวณจากงบประมาณรายรับตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงิน
อุทิศให้ และเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ 20,045,700*2% = 400,914  
ถือปฏิบัติตามหนังสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
 และหนังสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าเช่าที่ทําการเทศบาล
ตําบลหนองพยอมให้กับ
วัดเทศสว่างเจริญ (ป่า
แดงใต้)

5,050

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ ตําบล
หนองพยอม

140,000

เงินสมทบค่าบํารุง
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)

29,452

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

400,914

สํารองจ่าย 237,636

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,400,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าเช่าที่ทําการเทศบาล
ตําบลหนองพยอมให้กับ
วัดเทศสว่างเจริญ (ป่า
แดงใต้)

5,050

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ ตําบล
หนองพยอม

140,000

เงินสมทบค่าบํารุง
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)

29,452

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

400,914

สํารองจ่าย 237,636

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 285,600 147,770 144,768 463,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

33,240 11,664 14,652 17,880

เงินเดือนพนักงาน 852,060 1,073,040 1,133,820 1,364,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000 60,000 60,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 20,000 50,000 10,000

ค่าเบี้ยประชุม 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,228,800 2,270,138

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 123,780 123,780

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

194,340 271,776

เงินเดือนพนักงาน 4,727,700 9,151,020

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 377,280 377,280

เงินประจําตําแหน่ง 222,000 462,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 65,000 155,000

ค่าเบี้ยประชุม 20,000 40,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 36,000 26,000 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 20,000 5,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 120,000 20,000 220,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 537,900

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน

ค่าใช้จ่ายจ่ายในการเดิน
ทางไปราชการภายใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการภายในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000 20,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 357,000 461,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000 95,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 650,000 1,010,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 537,900

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

140,000 140,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายจ่ายในการเดิน
ทางไปราชการภายใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

230,000 230,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการภายในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดและสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

30,000

โครงการคลองสวยน้ําใส
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

20,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อใน
ชุมชนและไม่ติดต่อใน
ชุมชน (โรคมือเท้าเปื่อย 
โรคขาดสารไอโอดีน 
ฯลฯ)

20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีกําฟ้าไทยพวน

500,000

โครงการจัดงานวันเข้า
พรรษา

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

50,000

วันที่พิมพ์ : 13/5/2563  10:44:10 หน้า : 7/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 300,000 300,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

5,000 5,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดและสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

30,000

โครงการคลองสวยน้ําใส
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

20,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อใน
ชุมชนและไม่ติดต่อใน
ชุมชน (โรคมือเท้าเปื่อย 
โรคขาดสารไอโอดีน 
ฯลฯ)

20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีกําฟ้าไทยพวน

500,000

โครงการจัดงานวันเข้า
พรรษา

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การ
ปฏิบัติ

โครงการจ้าง
เหมาบริการรถรับ-ส่งนัก
เรียนยากจนและด้อย
โอกาส

100,000

โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ประจําปี 
2562

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง ประจําปี 
2562
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

400,000 400,000

โครงการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การ
ปฏิบัติ

10,000 10,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการรถรับ-ส่งนัก
เรียนยากจนและด้อย
โอกาส

100,000

โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ประจําปี 
2562

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง ประจําปี 
2562

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมศึกษา
ดูงานการกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

30,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุการจราจรใน
ช่วงวันหยุดเทศกาล

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวพระราช
ดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ

30,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
(โรงเรียนผู้สูงอายุ)

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

290,400

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

10,512
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมศึกษา
ดูงานการกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

30,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุการจราจรใน
ช่วงวันหยุดเทศกาล

50,000 50,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวพระราช
ดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ

30,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
(โรงเรียนผู้สูงอายุ)

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

290,400

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

10,512
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการแสดงความ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และเผย
แพร่พระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

โครงการใส่ใจผู้สูงอายุ
คนพิการด้วยสายใยรัก
ในครอบครัว

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 10,000 20,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000 20,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 5,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 413,902

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 10,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการแสดงความ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และเผย
แพร่พระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

20,000 20,000

โครงการใส่ใจผู้สูงอายุ
คนพิการด้วยสายใยรัก
ในครอบครัว

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 110,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 55,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 90,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

105,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 413,902

วัสดุการเกษตร 5,000 5,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 20,000 20,000 20,000 20,000

วัสดุอื่น 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยกํานันนก หมู่ที่ 8

147,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเกษตรทฤษฎีใหม่ 
หมู่ที่ 11

246,800

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยประปาสระหลวง 2 
หมู่ที่ 7

73,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเป็นสุข หมู่ที่ 10

223,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 60,000 140,000

วัสดุอื่น 5,000 25,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000 100,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 15,000 15,000

ค่าไฟฟ้า 400,000 400,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,000 6,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยกํานันนก หมู่ที่ 8

147,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเกษตรทฤษฎีใหม่ 
หมู่ที่ 11

246,800

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยประปาสระหลวง 2 
หมู่ที่ 7

73,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเป็นสุข หมู่ที่ 10

223,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยยายแวว หมู่ที่ 10

111,800

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยศุกร์ใจ หมู่ที่ 3

80,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณหลังโรงเรียนเขา
พนมกาว - หนองนกยาง 
หมู่ที่ 5

356,100

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนางไพรวัลย์ สุทธิ
พันธ์ หมู่ที่ 1

89,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เลียบลําคลองห้วยเกตุ 
หมู่ที่ 6

434,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่ม
เติมจากถนนสาย
หนองกระทุ้ม - หนอง
อีเห็น หมู่ที่ 2

499,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยยายแวว หมู่ที่ 10

111,800

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยศุกร์ใจ หมู่ที่ 3

80,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณหลังโรงเรียนเขา
พนมกาว - หนองนกยาง 
หมู่ที่ 5

356,100

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนางไพรวัลย์ สุทธิ
พันธ์ หมู่ที่ 1

89,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เลียบลําคลองห้วยเกตุ 
หมู่ที่ 6

434,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่ม
เติมจากถนนสาย
หนองกระทุ้ม - หนอง
อีเห็น หมู่ที่ 2

499,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม บริเวณนา
นายกลึง หมู่ที่ 7

160,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม บริเวณนา
นายวิขุน บัวประทุม หมู่
ที่ 9

300,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม ลําคลอง
ห้วยจ้อย นานายสมโภช 
หมู่ที่ 4 (ต่อตัวเดิม)

260,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการขุดอ่างเก็บน้ํา 
นานายละมูล โพธิ์ไพร 
หมู่ที่ 1

490,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กม
.5 หมู่ที่ 8

496,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง สายป่าแดง - ได
วน (ทางไปนาผู้ใหญ่
สงค์) หมู่ที่ 7

83,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม บริเวณนา
นายกลึง หมู่ที่ 7

160,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม บริเวณนา
นายวิขุน บัวประทุม หมู่
ที่ 9

300,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม ลําคลอง
ห้วยจ้อย นานายสมโภช 
หมู่ที่ 4 (ต่อตัวเดิม)

260,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการขุดอ่างเก็บน้ํา 
นานายละมูล โพธิ์ไพร 
หมู่ที่ 1

490,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กม
.5 หมู่ที่ 8

496,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง สายป่าแดง - ได
วน (ทางไปนาผู้ใหญ่
สงค์) หมู่ที่ 7

83,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง สายเลียบลํา
เหมือง หนองโสน-หนอง
อีเห็น หมู่ที่ 2

108,000

โครงการปรับปรุงลาน
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 5

98,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา บริเวณถนนเส้นอ่าง
เก็บน้ํา หมู่ที่ 7

20,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา บริเวณหน้าเทศบาล 
- บ้านนายบุญยัง มังศรี 
หมู่ที่ 6

300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังหลุม 
โครงการจัดริ้วขบวน
ถวายดอกบัวงาน
นมัสการหลวงพ่อเพชร 
วัดท่าหลวง พระอาราม
หลวง และงานสมโภช
เมืองพิจิตร ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง สายเลียบลํา
เหมือง หนองโสน-หนอง
อีเห็น หมู่ที่ 2

108,000

โครงการปรับปรุงลาน
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 5

98,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา บริเวณถนนเส้นอ่าง
เก็บน้ํา หมู่ที่ 7

20,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา บริเวณหน้าเทศบาล 
- บ้านนายบุญยัง มังศรี 
หมู่ที่ 6

300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังหลุม 
โครงการจัดริ้วขบวน
ถวายดอกบัวงาน
นมัสการหลวงพ่อเพชร 
วัดท่าหลวง พระอาราม
หลวง และงานสมโภช
เมืองพิจิตร ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

220,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนเขาพนมกาว
หนองนกยาง

252,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดป่าแดง

424,000

อุดหนุนการประปา
ภูมิภาคสาขาตะพานหิน

86,500

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอตะพาน
หิน โครงการงานพระ
ราชพิธีและรัฐพิธี
ประจําปีงบประมาณ 
2562

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

220,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนเขาพนมกาว
หนองนกยาง

252,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดป่าแดง

424,000

อุดหนุนการประปา
ภูมิภาคสาขาตะพานหิน

86,500

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอตะพาน
หิน โครงการงานพระ
ราชพิธีและรัฐพิธี
ประจําปีงบประมาณ 
2562

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอตะพาน
หิน โครงการจัดงาน
ประจําปี อําเภอตะพาน
หิน 2562 จังหวัดพิจิตร

25,000

อุดหนุนโรงเรียนเขา
พนมกาวหนองนก
ยาง สังกัดสํานักคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 
โครงการสนับสนุนงบ
ประมาณจ้างครูสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน

180,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดป่า
แดง สังกัดสํานักคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)โครงการ
สนับสนุนอาหารกลาง
วันมัธยมศึกษา

388,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอตะพาน
หิน โครงการจัดงาน
ประจําปี อําเภอตะพาน
หิน 2562 จังหวัดพิจิตร

25,000

อุดหนุนโรงเรียนเขา
พนมกาวหนองนก
ยาง สังกัดสํานักคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 
โครงการสนับสนุนงบ
ประมาณจ้างครูสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน

180,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดป่า
แดง สังกัดสํานักคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)โครงการ
สนับสนุนอาหารกลาง
วันมัธยมศึกษา

388,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
โครงการจัดงาน
ประเพณีแข่งขันเรือยาว
จังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระ
ราชทานสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ ประจําปี 2562

50,000

อุดหนุนสํานักงานสภา
วัฒนธรรมอําเภอ
ตะพานหิน โครงการจัด
งานประเพณีสงกรานต์ 
สรงน้ําพ่อปู่ บูชาหลัก
เมือง และย้อนรอย
ประวัติศาสตร์เมืองเก่า
พิจิตร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

5,000

รวม 15,453,052 2,948,800 650,000 30,000 3,301,400 1,533,474 2,513,652 4,343,782
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
โครงการจัดงาน
ประเพณีแข่งขันเรือยาว
จังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระ
ราชทานสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ ประจําปี 2562

50,000

อุดหนุนสํานักงานสภา
วัฒนธรรมอําเภอ
ตะพานหิน โครงการจัด
งานประเพณีสงกรานต์ 
สรงน้ําพ่อปู่ บูชาหลัก
เมือง และย้อนรอย
ประวัติศาสตร์เมืองเก่า
พิจิตร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

5,000

รวม 100,000 12,671,540 43,545,700
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