ข้อบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลนาหนองทุ่ม
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

1
คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำหนองทุ่ม
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหนองทุ่ม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีตอ่ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาหนองทุ่มอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้
ผูบ้ ริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลนาหนองทุ่ม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดังต่อไปนี้
1. สถำนะกำรคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 20,141,322.78 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 41,218,858.44 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 7,199,598.57 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 0
โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผ้ ูกพัน จานวน 0 โครงการ รวม
0.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 0.00 บาท
2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฏำคม 2564
2.1 รายรับจริง จานวน 39,787,092.02 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน
29,347.88
บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

จานวน

14,087.18

บาท

จานวน

92,127.64

บาท

2
หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภค และกิจการ
พาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จานวน

0.00

บาท

จานวน

639.85

บาท

หมวดรายได้จากทุน

จานวน

0.00

บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จานวน

18,660,042.96

บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

20,990,846.51

บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 88,872.00 บาท
2.3 รายจ่ายจริง จานวน 36,809,946.43 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน
11,834,009.00
บาท
งบบุคลากร
จานวน
11,670,381.00
บาท
งบดาเนินงาน
จานวน
6,838,114.37
บาท
งบลงทุน
จานวน
3,560,230.00
บาท
งบเงินอุดหนุน
จานวน
2,907,212.06
บาท
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
0.00
บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 87,360.00
บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน 1,672,100.00 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท

3
คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหนองทุ่ม
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
1. รำยรับ

รำยรับ
รำยได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรำยได้จัดเก็บเอง
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้ว
จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บ
แล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุน
ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รวม

รำยรับจริง
ปี 2563

ประมำณกำร
ปี 2564

ประมำณกำร
ปี 2565

22,731.14
33,141.85

88,000.00
48,200.00

29,500.00
30,700.00

194,390.62
2,091.00
252,354.61

180,000.00
0.00
316,200.00

150,000.00
1,000.00
211,200.00

20,698,190.07

21,490,300.00

20,676,000.00

20,698,190.07

21,490,300.00

20,676,000.00

24,638,190.00

23,900,000.00

24,600,000.00

24,638,190.00

23,900,000.00

24,600,000.00

45,588,734.68

45,706,500.00

45,487,200.00
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คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
2. รำยจ่ำย
รำยจ่ำยจริง
ปี 2563

ประมำณกำร
ปี 2564

13,580,636.00

14,585,165.00

14,256,469.00

งบบุคลากร

12,522,863.56

14,684,076.00

15,821,284.00

งบดาเนินงาน

7,401,894.77

8,988,459.00

8,448,768.00

งบลงทุน

5,393,300.00

3,934,000.00

4,495,880.00

2,591,196.21

3,514,800.00

2,464,799.00

41,489,890.54

45,706,500.00

45,487,200.00

รำยจ่ำย
จ่ำยจำกงบประมำณ
งบกลาง

งบเงินอุดหนุน
รวมจ่ำยจำกงบประมำณ

ประมำณกำร
ปี 2565

5

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหนองทุ่ม
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ด้าน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

รวม
15,483,255
734,000
6,965,261
886,000
100,000
6,605,725
90,000
100,000
22,000
244,490
14,256,469
45,487,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหนองทุ่ม
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
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แผนงานงบกลาง
งาน
งบกลาง

งบ
งบกลาง
งบกลาง
รวม

14,256,469
14,256,469
14,256,469

รวม

14,256,469
14,256,469
14,256,469

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งานบริหารทั่วไป

12,039,262
3,694,320
8,344,942

งานบริหารงานคลัง

รวม
0
0
0

12,039,262
3,694,320
8,344,942

7
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

2,504,393
509,200
1,039,893
586,300
369,000
184,700
184,700
20,000
20,000
14,748,355

งานเทศกิจ

งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม

96,000
96,000
0
96,000

746,000
60,000
566,000
120,000
0
84,900
84,900
0
0
830,900

งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
542,000
502,000
40,000
542,000

3,250,393
569,200
1,605,893
706,300
369,000
269,600
269,600
20,000
20,000
15,579,255

รวม

638,000
598,000
40,000
638,000
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แผนงานการศึกษา
งาน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

2,190,696
2,190,696
2,551,285
70,000
1,303,095
1,088,190
90,000
279,080
279,080
0
0
5,021,061

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,789,200
1,789,200
1,789,200

งานศึกษาไม่กาหนด
ระดับ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
155,000
155,000
155,000

รวม
2,190,696
2,190,696
2,551,285
70,000
1,303,095
1,088,190
90,000
279,080
279,080
1,944,200
1,944,200
6,965,261
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แผนงานสาธารณสุข
งาน
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

รวม

646,000
120,000
426,000
100,000
240,000
240,000
886,000

646,000
120,000
426,000
100,000
240,000
240,000
886,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน
งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์
100,000
100,000

รวม

100,000
100,000
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รวม

100,000

100,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งาน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

1,591,326
1,591,326
778,600
9,600
604,000
165,000
78,800
78,800
0
0
0
2,448,726

งานไฟฟ้าและประปา
0
0
0
0
0
0
3,846,400
0
3,846,400
260,599
260,599
4,106,999

งานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
0
0
50,000
0
50,000
0
0
0
0
0
0
50,000

รวม
1,591,326
1,591,326
828,600
9,600
654,000
165,000
3,925,200
78,800
3,846,400
260,599
260,599
6,605,725
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน
งบ

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม

90,000
90,000
90,000

รวม

90,000
90,000
90,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน
งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

100,000
100,000
100,000

รวม

100,000
100,000
100,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
งานก่อสร้าง

งบ
งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
รวม

22,000
22,000
22,000

รวม

22,000
22,000
22,000

แผนงานการเกษตร
งาน
งานส่งเสริมการเกษตร

งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม

106,000
96,000
10,000
106,000

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
138,490
138,490
0
138,490

รวม

244,490
234,490
10,000
244,490
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ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหนองทุ่ม
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6)
พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติข้นึ ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนา
หนองทุ่ม และโดยอนุมัติของนายอาเภอแก้งคร้อ
ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นีเ้ รียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจานวนรวมทั้งสิน้
45,487,200 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจานวนรวมทั้งสิน้ 45,487,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้
ดังนี้
แผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร

ยอดรวม
15,483,255
734,000
6,965,261
886,000
100,000
6,605,725
90,000
100,000
22,000
244,490
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
รายรับจริง
ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

หมวดภาษีอากร
ภำษีโรงเรือนและที่ดนิ

34,658.00

0.00

0.00

100.00 %

500.00

ภำษีบำรุงท้องที่

141,245.34

14,516.14

0.00

100.00 %

2,000.00

0.00

3,524.00

84,000.00

-70.24 %

25,000.00

4,281.00

4,691.00

4,000.00

-50.00 %

2,000.00

รวมหมวดภาษีอากร

180,184.34

22,731.14

88,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำร
ขำยสุรำ
ค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระ
หรือสิ่งปฏิกูล

1,833.30

1,775.10

1,600.00

6.25 %

1,700.00

10,000.00

10,000.00

27,000.00

-62.96 %

10,000.00

ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
ภำษีป้ำย

29,500.00
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ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำร
ควบคุมอำคำร
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตเป็นผู้
ควบคุม
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน
พำณิชย์
ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ
ค่ำใบอนุญำตรับทำกำรเก็บขน
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำ
สำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ
ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำร
ควบคุมอำคำร
ค่ำใบอนุญำตอื่น ๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต

7,311.00

2,770.75

2,600.00

-23.08 %

2,000.00

40.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

370.00

370.00

1,000.00

-50.00 %

500.00

0.00

300.00

0.00

0.00 %

0.00

2,036.25

172.00

0.00

100.00 %

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00 %

0.00

10,368.00

11,634.00

10,000.00

0.00 %

10,000.00

1,280.00

1,120.00

6,000.00

-83.33 %

1,000.00

0.00

0.00

0.00

100.00 %

500.00

33,238.55

33,141.85

48,200.00

30,700.00
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบีย้

108,588.50

194,390.62

180,000.00

-16.67 %

150,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

108,588.50

194,390.62

180,000.00

85.00

65.00

0.00

0.00 %

0.00

28,500.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

500.00

2,026.00

0.00

100.00 %

1,000.00

29,085.00

2,091.00

0.00

371,116.30

363,471.44

321,800.00

11.87 %

360,000.00

9,785,893.10

9,091,552.73

9,520,000.00

-4.52 %

9,090,000.00

3,045,176.42

3,041,992.27

3,040,000.00

0.00 %

3,040,000.00

128,539.83

50,212.85

100,000.00

-50.00 %

50,000.00

6,892,074.32

6,001,617.69

6,800,000.00

-11.76 %

6,000,000.00

0.00

2,603.00

0.00

100.00 %

3,000.00

150,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงินที่มผี อู้ ุทิศให้
ค่ำขำยเอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

1,000.00

หมวดภาษีจัดสรร
ภำษีรถยนต์
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ.
กำหนดแผนฯ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ.
จัดสรรรำยได้ฯ
ภำษีธุรกิจเฉพำะ
ภำษีสรรพสำมิต
ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้
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ค่ำภำคหลวงแร่

48,171.39

53,761.98

46,000.00

8.70 %

50,000.00

60,763.48

53,294.11

60,000.00

-16.67 %

50,000.00

1,050,629.00

2,036,634.00

1,600,000.00

26.88 %

2,030,000.00

2,560.00

3,050.00

2,500.00

20.00 %

3,000.00

21,384,923.84

20,698,190.07

21,490,300.00

23,910,250.00

24,638,190.00

23,900,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

23,910,250.00

24,638,190.00

23,900,000.00

24,600,000.00

รวมทุกหมวด

45,646,270.23

45,588,734.68

45,706,500.00

45,487,200.00

ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิตกิ รรมตำมประมวลกฎหมำย
ที่ดนิ
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ำ
บำดำล
รวมหมวดภาษีจัดสรร

20,676,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป

2.93 %

24,600,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น
หมวดภาษีอากร
ภำษีโรงเรือนและที่ดนิ

45,487,200 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง
รวม
จำนวน

29,500 บาท
500 บำท

ประมำณกำรตั้งไว้ใหม่
ภำษีบำรุงท้องที่

จำนวน

2,000 บำท

ประมำณกำรตั้งไว้ใหม่
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง

จำนวน

25,000 บำท

ประมำณกำรตั้งไว้ต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ
ภำษีป้ำย

จำนวน

2,000 บำท

รวม
จำนวน

30,700 บาท
1,700 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

2,000 บำท

จำนวน

500 บำท

จำนวน

5,000 บำท

ประมำณกำรตั้งไว้ต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรขำยสุรำ
ประมำณกำรตั้งไว้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระหรือสิ่งปฏิกูล
ประมำณกำรตั้งไว้ต่ำปีที่ผ่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร
ประมำณกำรตั้งไว้ต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพำณิชย์
ประมำณกำรตั้งไว้ต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ
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ประมำณกำรตั้งไว้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำสำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำย
ต่อสุขภำพ
ประมำณกำรตั้งไว้เท่ำกับปีที่ผำ่ นมำ
ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

1,000 บำท

จำนวน

500 บำท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบีย้

รวม
จำนวน

150,000 บาท
150,000 บำท

ประมำณกำรตั้งไว้ต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

รวม
จำนวน

1,000 บาท
1,000 บำท

ประมำณกำรตั้งไว้ต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ
ค่ำใบอนุญำตอื่น ๆ
ประมำณกำรตั้งไว้ใหม่

ประมำณกำรตั้งไว้ใหม่
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม
20,676,000 บาท
ภำษีรถยนต์
จำนวน
360,000 บำท
ประมำณกำรตั้งไว้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ

จำนวน

9,090,000 บำท

ประมำณกำรตั้งไว้ต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ

จำนวน

3,040,000 บำท

ประมำณกำรตั้งไว้เท่ำกับปีที่ผำ่ นมำ
ภำษีธุรกิจเฉพำะ

จำนวน

50,000 บำท

ภำษีสรรพสำมิต

จำนวน

6,000,000 บำท

ประมำณกำรตั้งไว้ต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ
ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้

จำนวน

3,000 บำท

ประมำณกำรตั้งไว้ต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ
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ประมำณกำรตั้งไว้ใหม่
ค่ำภำคหลวงแร่

จำนวน

50,000 บำท

ประมำณกำรตั้งไว้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ
ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

2,030,000 บำท

จำนวน

3,000 บำท

ประมำณกำรตั้งไว้ต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมตำมประมวล
กฎหมำยที่ดนิ
ประมำณกำรตั้งไว้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ำบำดำล
ประมำณกำรตั้งไว้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม
24,600,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน
24,600,000 บำท
ประมำณกำรตั้งไว้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปี 2563
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบีย้ ยังชีพผู้สูงอำยุ
เบีย้ ยังชีพควำมพิกำร
เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เงินสำรองจ่ำย
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

165,345
6,600
8,699,000
3,708,800
60,000
298,245

165,040
6,596
9,075,300
3,690,400
54,500
240,370

ปี 2564

190,900
8,800
9,510,000
3,970,000
54,000
292,200

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

17.72
-100
-0.11
-6.8
0
-31.55

%
%
%
%
%
%

ปี 2565

227,228
0
9,500,000
3,700,000
54,000
197,497
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เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.)
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก
/รองนำยก
ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก

0

0

0

100 %

417,744

0
160,000

0
160,000

0
160,000

100 %
-100 %

160,000
0

188,640

188,430

436,130

-100 %

0

13,286,630
13,286,630
13,286,630
13,286,630

13,580,636
13,580,636
13,580,636
13,580,636

14,622,030
14,622,030
14,622,030
14,622,030

514,080

514,080

514,020

0.01 %

514,080

42,120

42,120

42,120

0 %

42,120

42,120

42,120

42,120

0 %

42,120

14,256,469
14,256,469
14,256,469
14,256,469
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ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ที่
ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล
ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รอง
ประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำร
สภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น
เงินประจำตำแหน่ง
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
เงินอื่น ๆ
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

93,600

86,400

86,400

100 %

172,800

3,088,800

3,085,780

3,031,200

-3.56 %

2,923,200

3,780,720

3,770,500

3,715,860

1,900,320

1,856,340

3,471,190

35.71 %

4,710,840

0

0

28,300

104.81 %

57,960

126,000
238,560
1,740,113
139,860
84,000
4,228,853
8,009,573

126,000
251,460
1,815,942
132,955
84,000
4,266,697
8,037,197

168,000
271,200
2,741,990
183,953
84,000
6,948,633
10,664,493

3,694,320

0
4.91
5.2
-15.78
0

%
%
%
%
%

168,000
284,520
2,884,702
154,920
84,000
8,344,942
12,039,262

25
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร
ค่ำเช่ำบ้ำน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
ข้ำรำชกำร/พนักงำน/
ลูกจ้ำงประจำ
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไปเพื่อ
ช่วยปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนงำน

299,650

372,600

235,859

69.59 %

400,000

0

0

14,200

322.54 %

60,000

38,000

30,000

20,000

50 %

30,000

0

0

0

100 %

19,200

377,020

408,330

289,259

0
74,650

0
242,158

0
80,000

100 %
-100 %

140,000
0

0

59,321

0

0 %

0

509,200

26
สำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับ
รถยนต์
จ้ำงเหมำบุคคลอยู่เวรรักษำกำร
อำคำรที่ทำกำร อบต.และบริเวณ
ภำยในที่ทำกำร อบต.
จ้ำงเหมำแรงงำนในกำรช่วย
ปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและ
พิธีกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร

0

0

52,129

-100 %

0

8,000

0

0

0 %

0

8,000

0

0

0 %

0

52,132.5

14,457

20,000

0 %

20,000

0

0

0

100 %

40,000

0

148,820

60,000

-100 %

0

27
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร/ค่ำของขวัญของรำงวัล
ในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ/ค่ำ
พวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำ
ดอกไม้ และพวงมำลำ สำหรับ
พิธีกำรในวันสำคัญต่ำงๆ /
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำ อบต. ทั่วไปหรือกำร
เลือกตั้งซ่อม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งผูบ้ ริหำร
ท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่นทั่วไป
หรือกำรเลือกตั้งซ่อม
ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำ
ดอกไม้ และพวงมำลำ
ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำ
ดอกไม้ และพวงมำลำ
ค่ำหรีด หรือพวงมำลำ
ค่ำหรีด หรือพวงมำลำ

199,120

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

303,893

0

0

0

100 %

5,000

0

4,000

5,000

-100 %

0

0
0

0
0

5,000
0

-100 %
100 %

0
5,000

28
โครงกำรศึกษำเพิ่มพูนควำมรู้
และศักยภำพในกำรบริหำรงำน
องค์กร
โครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือประชำชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมำณ 2563
โครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือประชำชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปี 2564
โครงกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรู้
เพิ่มประสิทธิภำพ และกำรศึกษำ
ดูงำนของผู้บริหำร สมำชิกสภำ
ท้องถิ่น ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
พนักงำนจ้ำง และลูกจ้ำงประจำ
ประจำปีงบประมำณ 2565
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

500,000

470,215

500,000

-100 %

0

0

13,285

0

0 %

0

0

0

20,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

400,000

81,931.74

127,032.94

50,000

-40 %

30,000

29
รวมค่าใช้สอย

923,834.24

1,079,288.94

792,129

85,726
0
29,995
0
0
129,550
0
17,840
0
263,111

80,000
10,000
31,500
20,000
20,000
130,000
10,000
40,000
0
341,500

-37.5
100
-4.76
0
50
-38.46
100
0
100

%
%
%
%
%
%
%
%
%

รวมค่าวัสดุ

147,952
0
29,044
0
0
111,220
2,319
91,240
0
381,775

50,000
20,000
30,000
20,000
30,000
80,000
20,000
40,000
280,000
570,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล
ค่ำบริกำรโทรศัพท์
ค่ำบริกำรไปรษณีย์
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

214,734.18
32,750.13
20,962.13
604
74,797.14
343,847.58
2,026,476.82

220,880.69
40,273.04
17,562.91
143
71,793.79
350,653.43
2,101,383.37

175,000
50,000
30,000
4,000
85,000
344,000
1,766,888

14.29
0
0
0
0

%
%
%
%
%

200,000
50,000
30,000
4,000
85,000
369,000
2,488,093

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุก่อสร้ำง
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น

943,893

30
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
เก้ำอีส้ ำนักงำน
เครื่องกรองน้ำระบบทำน้ำเย็น
และน้ำร้อน
เครื่องปรับอำกำศชนิดติดผนัง
เครื่องปรับอำกำศแบบแขวน
(ระบบ Inverter)
เครื่องปรับอำกำศแบบแขวน
ขนำด 30,000 บีทียู
เครื่องปรับอำกำศแบบแขวน
ขนำด 36,000 บีที่ยู
เครื่องปรับอำกำศแบบติดผนัง
ขนำด 12,000 บีทียู
เครื่องปรับอำกำศแบบติดผนัง
ขนำด 18,000 บีทียู
เครื่องปรับอำกำศแบบติดผนัง
ขนำด 9,000 บีทียู

0

0

6,400

-100 %

0

38,200

0

0

0 %

0

56,000

0

0

0 %

0

0

55,400

0

0 %

0

0

0

0

100 %

39,700

0

0

0

100 %

46,100

0

0

0

100 %

17,000

0

0

0

100 %

22,600

0

0

0

100 %

15,000
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เครื่องพิมพ์แบบฉีด (Inkjet
Printer)สำหรับกระดำษ A3
เครื่องสแกนลำยนิ้วมือ ใบหน้ำ
และบัตรประชำชน
ชุดเคำเตอร์ (3 ชิน้ )
ชุดโต๊ะประชุม
ชุดสำนักงำน 2 ที่นั่ง
ตู้กลำง 4 บำนเปิด
ตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง รุ่น s -366
โต๊ะคอมพิวเตอร์
โต๊ะทำงำน (เหล็ก) 4 ฟุต
โต๊ะสแตนเลส
โต๊ะเสริมข้ำง
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
จัดชือ้ เครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง
จำนวน 3 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

0

0

0

100 %

18,900

0

13,900

0

0 %

0

20,970
30,000
204,000
13,000
0
7,990
0
48,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
6,400
0
10,400
0
3,500

684,900

0

0

0

0
0
0
0
-100
0
-100
0
-100

%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0 %

0

28,500

-100 %

0

32
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สำหรับงำนประมวลผล
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
สำนักงำน
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีด (Inkjet)
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Pinter)
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
ขำวดำ (18 หน้ำ/นำที)
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

0

0

0

100 %

17,000

0

0

0

100 %

12,000

32,000

17,000

34,000

-100 %

0

0

16,000

8,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

7,500

0

0

0

100 %

5,200

1,135,060
1,135,060

102,300
102,300

97,200
97,200

0

0

0

201,000
201,000

100 %

20,000

33
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น
เงินประจำตำแหน่ง
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

20,000

0

0

0 %

0

20,000
20,000
11,191,109.82

0
0
10,240,880.37

0
0
12,528,581

879,648.67

1,035,720

0

0 %

0

42,000
310,560
8,580
1,240,788.67
1,240,788.67

42,000
352,592.44
6,062.42
1,436,374.86
1,436,374.86

0
0
0
0
0

0 %
0 %
0 %

0
0
0
0
0

0

0

5,600

-100 %

0

20,000
20,000
14,652,355

34
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
ข้ำรำชกำร/พนักงำน/
ลูกจ้ำงประจำ
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไปเพื่อ
ปฏิบัติงำนหน้ำที่ในกองคลัง
จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไปเพื่อ
ปฏิบัติหน้ำที่ในกองคลัง
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธี
กำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร

0

0

20,000

0 %

20,000

0

0

0

100 %

40,000

0

25,000

65,600

0

62,624

96,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

96,000

0

0

0

100 %

10,000

0

0

0

100 %

30,000

60,000
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร
โครงกำรทบทวนกำรจัดทำแผนที่
ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โครงกำรปรับปรุงทำแผนที่ภำษี
และทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลที่ดนิ
ตำม มำตรำ 92 และมำตรำ 10
แห่งพระรำชบัญญัติภำษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ.2562
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน

62,580

127,812

80,000

-100 %

0

330,530

250,000

653,700

-100 %

0

0

0

0

100 %

400,000

2,000
395,110

2,630
443,066

30,000
859,700

0 %

30,000
566,000

69,572
0
43,264
112,836
507,946

49,999.85
0
20,000
69,999.85
538,065.85

73,000
10,000
40,000
123,000
1,048,300

-4.11 %
0 %
0 %

70,000
10,000
40,000
120,000
746,000

36
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
เก้ำอีส้ ำนักงำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ชุดโต๊ะทำงำนเข้ำมุม (3ชิน้ )
ตู้ลอ๊ คเกอร์ 3 ประตู
ตู้เหล็ก 2 บำน
โต๊ะคอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LDE ขำวดำ
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีด (Inkjet)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด
LED-ขำวดำ ชนิด Netword แบบ
ที่ 1 (27 หน้ำ/นำที)

0
0
0
10,780
8,970
0
7,990

0
17,000
0
0
0
0
0

6,400
0
22,000
0
0
27,500
0

0

0

9,000

-100
0
-100
0
0
-100
0

%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0
0

0

100 %

66,000

0

0

0 %

0

0

0

8,000

-100 %

0

7,900

0

0

0 %

0
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet
Printer) สำหรับกระดำษขนำด
A3
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารงานคลัง
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลอยู่เวร
รักษำกำร อำคำรที่ทำกำร อบต.
และบริเวณภำยในที่ทำกำร อบต.
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลอยู่เวร
รักษำกำร อำคำรที่ทำกำร อบต.
และบริเวณภำยในที่ทำกำร อบต.
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

100 %

18,900

44,640
44,640
1,793,374.67
12,984,484.49

17,000
17,000
1,991,440.71
12,232,321.08

63,900
63,900
1,112,200
13,640,781

0

0

0

100 %

96,000

0

88,000

96,000

-100 %

0

0
0

88,000
88,000

96,000
96,000

84,900
84,900
830,900
15,579,255

96,000
96,000
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รวมงานเทศกิจ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จ้ำงเหมำบุคคลในกำรช่วย
ปฎิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
จ้ำงเหมำบุคคลในกำรช่วย
ปฎิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ
โครงกำรจัดฝึกอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภำพและศึกษำดูงำนของ
สมำชิกอำสำสมัครป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือน
โครงกำรจัดฝึกอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภำพและศึกษำดูงำนของ

0

88,000

96,000

96,000

0

0

0

100 %

288,000

0

0

288,000

-100 %

0

0

432,710

0

0 %

0

0

0

0

100 %

100,000
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สมำชิกอำสำสมัครป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือน
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
เด็กจมน้ำ
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
เด็กจมน้ำ
โครงกำรฝึกอบรมจัดทำแนวกัน
ไฟป้องกันไฟป่ำ ประจำปี
งบประมำณ 2564
โครงกำรฝึกอบรมจัดทำแนวกัน
ไฟป้องกันไฟป่ำ ประจำปี
งบประมำณ 2565
โครงกำรฝึกอบรมชุดปฎิบัติกำร
จิตอำสำภัยพิบัติประจำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล นำหนองทุ่ม
โครงกำรฝึกอบรมชุดปฎิบัติกำร
จิตอำสำภัยพิบัติประจำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล
นำหนองทุ่ม ประจำปี
งบประมำณ 2563

0

0

0

100 %

30,000

50,000

0

40,000

-100 %

0

0

0

100,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

30,000

0

0

0

100 %

100,000

0

139,185

0

0 %

0
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โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้กำร
ป้องกันอัคคีภัยและกำรอพยพหนี
ไฟในสำนักงำนและสถำนศึกษำ
โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้กำร
ป้องกันอัคคีภัยและกำรอพยพหนี
ไฟในสำนักงำนและสถำนศึกษำ
โครงกำรให้ควำมรูเ้ รื่องภัยต่ำง ๆ
ให้กับประชำชน
โครงกำรให้ควำมรูเ้ รื่องภัยต่ำง ๆ
ให้กับประชำชน
รวมค่าใช้สอย

0

0

30,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

25,000

0

0

0

100 %

25,000

0

0

25,000

-100 %

0

50,000

571,895

483,000

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

38,600
38,600
88,600
88,600

0
0
571,895
571,895

40,000
40,000
523,000
523,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

88,600

659,895

619,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง

598,000
0 %

40,000
40,000
542,000
542,000
734,000
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น
เงินประจำตำแหน่ง
เงินวิทยะฐำนะ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่ำเช่ำบ้ำน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

1,109,940

1,174,572

1,261,568

7.52 %

1,314,444

42,000
0
603,859
63,175
1,818,974
1,818,974

42,000
0
708,840
49,380
1,974,792
1,974,792

42,000
59,500
736,600
31,500
2,131,168
2,131,168

0
-100
3.96
-16

%
%
%
%

42,000
42,000
765,792
26,460
2,190,696
2,190,696

0

0

114

-100 %

0

36,400

59,000

65,000

-7.69 %

60,000
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เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
ข้ำรำชกำร/พนักงำน/
ลูกจ้ำงประจำ
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไปเพื่อ
ปฏิบัติหน้ำที่ในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กวัดชัยมงคล
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลในกำรช่วย
ปฏิบัติงำนกองกำรศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ
โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ
ประจำปี 2563

0

0

0

100 %

10,000

40,800

67,040

75,114

218,500
0

254,420
0

504,000
0

-100 %
100 %

0
600,000

0

62,624

0

0 %

0

0

0

92,386

-100 %

0

0

100,000

0

0 %

0

70,000
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร สำหรับเป็น
ค่ำลงทะเบียน ค่ำเบีย้ เลีย้ ง ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ
โครงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ตำมหน่วยประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
สังกัด อบต. นำหนองทุ่ม
โครงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ตำมหน่วยประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
สังกัด อบต.นำหนองทุ่ม
โครงกำรเพิ่มพูนควำมรู้ พัฒนำ
ศักยภำพและประสิทธิภำพของ

0

54,250

80,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

40,000

62,160

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

40,000

40,000

40,000

40,000

-100 %

0

37,000

21,000

36,000

-100 %

0
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นักเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
สังกัด อบต.นำหนองทุ่ม
โครงกำรเพิ่มพูนควำมรู้ พัฒนำ
ศักยภำพและประสิทธิภำพของ
นักเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
สังกัด อบต.นำหนองทุ่ม
โครงกำรเพิ่มพูนควำมรู้ พัฒนำ
ศักยภำพและประสิทธิภำพของ
นักเรียนในเขตพืน้ ที่ อบต.
นำหนองทุ่ม จำนวน 6 โรงเรียน
โครงกำรเพิ่มพูนควำมรู้ พัฒนำ
ศักยภำพและประสิทธิภำพของ
นักเรียนในเขตพืน้ ที่ อบต.
นำหนองทุ่ม จำนวน 6 โรงเรียน
โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ
ประจำปี 2562
โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ
ประจำปี 2565
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ

0

0

0

100 %

36,000

56,640

0

0

0 %

0

0

59,205

5,000

-100 %

0

97,000

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

100,000

0

0

0

100 %

457,095

45
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

586,510

0

0

0 %

0

0

503,070

515,110

-100 %

0

6,982
1,104,792

4,200
1,098,769

26,000
1,298,496

15.38 %

30,000
1,303,095

29,335
0

63,012
14,145

40,000
10,000

-25 %
0 %

30,000
10,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

29,880

29,955

30,000

3,110.63 %

963,190

ค่ำอำหำรเสริม (นม)
วัสดุก่อสร้ำง
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
วัสดุกำรเกษตร
วัสดุกีฬำ
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

604,224
3,730
0
0
0
0
44,000
711,169

902,092.2
16,782
500
4,640
7,340
0
43,500
1,081,966.2

1,013,700
30,000
10,000
5,000
10,000
20,000
40,000
1,208,700

-100
-33.33
0
0
0
-50
-25

%
%
%
%
%
%
%

0
20,000
10,000
5,000
10,000
10,000
30,000
1,088,190
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
เก้ำอีส้ ำนักงำน
เครื่องปรับอำกำศแบบแขวน
เครื่องสแกนลำยนิ้วมือ ใบหน้ำ
และบัตรประชำชน
จัดชือ้ พัดลมผนัง ขนำด 18 นิว้
จำนวน 3 ตัว
จัดซื้อพัดลมโคจร ขนำด 18 นิว้
จำนวน 14 ตัว
ชั้นเก็บที่นอนเด็ก
ชั้นวำงรองเท้ำ

14,493.14
11,302.17
0
25,795.31
1,882,556.31

12,381.31
8,952.76
0
21,334.07
2,269,109.27

20,000
20,000
20,000
60,000
2,642,310

150 %
0 %
0 %

50,000
20,000
20,000
90,000
2,551,285

0
0

0
0

0
0

100 %
100 %

6,400
238,200

0

27,800

0

0 %

0

0

0

4,770

-100 %

0

0

0

22,260

-100 %

0

0
20,000

0
0

40,500
0

-100 %
0 %

0
0
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ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ขนำด 2 ชั้น
จำนวน 20 ช่อง
ตู้กดน้ำเย็นแบบถังคว่ำสแตนเลส
ตู้นำดื
้ ่ม (น้ำเย็น) 1 ก๊อก
ตู้บำนเลื่อนกระจก ทรงสูง
ตู้บำนเลื่อนกระจกทรงสูง
ตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจก
ตู้เหล็กแบบ 4 ลิน้ ชัก
ถังน้ำแบบพลำสติก
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED)
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ
Smart TV
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
เครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง
ตู้กับข้ำวอะลูมเิ นียม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
สำนักงำน

0

0

7,000

-100 %

0
11,000
0
5,000
0
0
0

0
0
0
0
0
15,800
38,400

0
0
5,000
0
4,500
7,000
0

100
0
-100
0
-100
-100
0

0

12,100

0

0

%
%
%
%
%
%
%

8,580
0
0
0
0
0
0

0

0 %

0

0

0

100 %

8,900

0
0

19,000
0

0
4,000

0 %
-100 %

0
0

0

51,000

34,000

-100 %

0
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เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
สำนักงำน
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (lnkjet)
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขำวดำ (18 หน้ำ/นำที)
ครุภัณฑ์อื่น
ปั้มน้ำอัตโนมัติ 300 วัตต์
รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร
โครงกำรก่อสร้ำงฐำน
พระพุทธรูปศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
วัดสว่ำงปุญญำวำส บ้ำนโคก
ล่ำม หมูท่ ี่ 8
โครงกำรก่อสร้ำงฐำนเสำธง
พร้อมฐำนพระพุทธรูป ศูนย์

0

0

0

100 %

17,000

15,800

0

0

0 %

0

0

0

24,000

-100 %

0

11,600

0

0

0 %

0

12,000
75,400

0
164,100

0
153,030

0 %

0
279,080

49,500

0

0

0 %

0

99,500

0

0

0 %

0
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พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคล บ้ำน
หนองรวก หมูท่ ี่ 2
ค่ำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์
พัฒนำเด็กวัดสว่ำงปุญญำวำส
บ้ำนโคกล่ำม หมูท่ ี่ 8
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

84,500

0

0

233,500
308,900
4,010,430.31

0
164,100
4,408,001.27

0
153,030
4,926,508

2,040,000
0
2,040,000
2,040,000

1,736,440
0
1,736,440
1,736,440

1,836,000
0
1,836,000
1,836,000

0 %

0
0
279,080
5,021,061

-100 %
100 %

0
1,789,200
1,789,200
1,789,200
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รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ
รวมแผนงานการศึกษา

2,040,000

1,736,440

1,836,000

0
135,000
135,000
135,000
135,000
6,185,430.31

0
155,000
155,000
155,000
155,000
6,299,441.27

0
155,000
155,000
155,000
155,000
6,917,508

1,789,200

100 %
-100 %

155,000
0
155,000
155,000
155,000
6,965,261
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จ้ำงเหมำบุคคลปฏิบัติงำนด้ำน
สำธำรณสุข
จ้ำงเหมำบุคคลปฏิบัติงำนด้ำน
สำธำรณสุข
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ

0

0

0

100 %

120,000

0

0

0

0

0

0

100 %

192,000

0

0

96,000

-100 %

0

120,000
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โครงกำรป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID-19)
โครงกำรพลังคนไทยร่วมมือร่วม
ใจป้องกันไวรัสโคโรนำ (COVID19)
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

100 %

200,000

0

28,607

0

0 %

0

0

0

0

100 %

34,000

28,275

0

0

0 %

0

0

36,059

34,000

-100 %

0

28,275

64,666

130,000

0
0
28,275

99,900
99,900
164,566

135,000
135,000
265,000

426,000
-25.93 %

100,000
100,000
646,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
โครงกำรป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ
๒๐๐๑๙ (โควิด 19)
กรณีกำรจัดตั้งโรงพยำบำลสนำม
ระดับพืน้ ที่
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน
อำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นเพื่อ
ดูแลผู้สูงอำยุที่มภี ำวะพึ่งพิง
อุดหนุนคณะกรรมกำรหมูบ่ ้ำน
อุดหนุนคณะกรรมกำรหมูบ่ ้ำน
จำนวน 9 หมูบ่ ้ำน หมูท่ ี่
1,2,4,5,6,8,15,18 และ หมู่ที่ 19

0

0

200,000

-100 %

0

60,000
0

60,000
0

60,000
0

-100 %
100 %

0
60,000

0

0

120,000

-100 %

0

0

180,000

180,000

-100 %

0

180,000

0

0

0 %

0
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อุดหนุนคณะกรรมกำรหมูบ่ ้ำน
จำนวน 9 หมูบ่ ้ำน หมูท่ ี่
1,2,4,5,6,8,15,18 และ หมู่ที่ 19
(โครงกำรพระรำชดำริด้ำน
สำธำรณสุข)
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น
รวมแผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ
กำรส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำใน
ด้ำนอำชญำกรรม โรคเอดส์กำร
ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี

0

0

0

100 %

240,000
240,000

240,000
240,000

560,000
560,000

240,000
240,000

268,275

404,566

825,000

886,000

268,275

404,566

825,000

886,000

0

0

0

100 %

180,000

20,000
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กำรส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำใน
ด้ำนอำชญำกรรม โรคเอดส์กำร
ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี
กำรส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำใน
ด้ำนอำชญำกรรม โรคเอดส์กำร
ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี
กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวติ
สตรีและครอบครัว
กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวติ
สตรีและครอบครัว
กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวติ
สตรีและครอบครัว
ส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำน
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
ส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำน
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง

21,150

0

0

0 %

0

0

16,000

25,000

-100 %

0

11,650

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

30,000

0

11,950

30,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

20,000

44,515

0

0

0 %

0
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ส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำน
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวติ ของคนชรำ คน
พิกำรและผูด้ ้อยโอกำส
ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวติ ของคนชรำ คน
พิกำรและผูด้ ้อยโอกำส
ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวติ ของคนชรำ คน
พิกำรและผูด้ ้อยโอกำส
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

0

11,200

20,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

30,000

25,000

0

0

0 %

0

0

19,450

40,900

-100 %

0

102,315
102,315

58,600
58,600

115,900
115,900

100,000
100,000

102,315

58,600

115,900

100,000

102,315

58,600

115,900

100,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น
เงินประจำตำแหน่ง
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

342,840

366,060

396,800

103.29 %

806,640

0

0

0

100 %

48,000

42,000
424,262
53,573
862,675
862,675

42,000
604,346.8
62,092.9
1,074,499.7
1,074,499.7

42,000
746,052
75,000
1,259,852
1,259,852

0 %
-16.36 %
-5.76 %

42,000
624,006
70,680
1,591,326
1,591,326

0

0

8,286

-100 %

0
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เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
ข้ำรำชกำร/พนักงำน/
ลูกจ้ำงประจำ
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลในกำรช่วย
ปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงโยธำ/ก่อสร้ำง/
สำรวจ
จำนวน 11 เดือนๆละ 8,000.บำท
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลในกำรช่วย
ปฏิบัติงำนกองช่ำง
จ้ำงเหมำบุคคลในกำรช่วย
ปฏิบัติงำน ตำแหน่ง คนงำน

0

0

0

100 %

9,600

0

4,800

17,886

0
353,632

0
294,389

0
336,000

100 %
-100 %

384,000
0

0

5,760

0

0 %

0

0

88,000

0

0 %

0

0

0

59,714

-100 %

0

0

60,968

0

0 %

0

9,600
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ประจำรถกระเช้ำไฟฟ้ำแบบ
ไฮโดรอลิค
จ้ำงเหมำบุคคลในกำรใช้แรงงำน
ปฏิบัติหน้ำที่ประจำรถ
เครื่องจักรกลขนำดเบำ
(รถกระเช้ำไฟฟ้ำ)
จ้ำงเหมำพนักงำนขับรถ
เครื่องจักรกลขนำดเบำ (รถ
กระเช้ำ)
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

8,000

0

0

0 %

0

8,000

0

0

0 %

0

5,760

0

15,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

20,000

138,626.6
514,018.6

694,919.88
1,144,036.88

1,353,369
1,764,083

-85.22 %

200,000
604,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
วัสดุก่อสร้ำง
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
เครื่องปรับอำกำศชนิดตั้งพื้นหรือ
แขวน(มีระบบฟอกอำกำศ)
เครื่องปรับอำกำศชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอำกำศ)
เครื่องปรับอำกำศแบบติดผนัง
(ระบบ Inverter)
ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน
ถังน้ำ

38,547
71,935
947,700
0
33,000
11,090
1,102,272
1,616,290.6

46,510
108,658
118,928.4
0
19,000
3,800
296,896.4
1,445,733.28

50,000
75,000
50,000
0
30,000
30,000
235,000
2,016,969

0

42,300

0

-40
-60
-40
100
0
0

%
%
%
%
%
%

30,000
30,000
30,000
15,000
30,000
30,000
165,000
778,600

0

0 %

0

17,000

0

0 %

0

0

24,200

0

0 %

0

0
25,600

0
0

0
0

100 %
0 %

5,900
0
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ปั้มน้ำอัตโนมัติ
ม่ำนปรับแสงหน้ำต่ำงพร้อม
ติดตัง้
ครุภัณฑ์กำรเกษตร
ปั้มน้ำอัตโนมัติ
ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
เครื่องเชื่อม INVERTER
เครื่องตบดิน
เครื่องตัดคอนกรีต
เครื่องสกัดไฟฟ้ำ
เลื่อยยนต์
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้ำ แบบมือถือ
สว่ำนไฟฟ้ำ
สว่ำนโรตำรี่
สว่ำนไร้สำย
ครุภัณฑ์สำรวจ
กล้องระดับ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

0

9,500

0

0 %

0

0

19,100

0

0 %

0

9,500

0

0

0 %

0

0
21,000
0
31,000
0
0
1,200
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
10,000
0
0
12,000
6,000

22,000

0

0

100
0
100
0
-100
100
0
-100
-100

%
%
%
%
%
%
%
%
%

10,000
0
30,000
0
0
6,400
0
0
0

0 %

0
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เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำน
สำนักงำน
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
สำนักงำน
เครื่องพิมพ์
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีด (Inkjet)
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่ำก่อสร้ำงอำคำร หรือสิ่งปลูกสร้ำง
ต่ำง ๆ
โครงกำรก่อสร้ำงโดมหลังคำ
โครงเหล็กหน้ำเสำธง
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคล
หมูท่ ี่ 2

0

0

0

100 %

17,000

0

30,000

0

0 %

0

0

0

0

100 %

9,500

0

8,000

0

0 %

0

110,300
110,300

150,100
150,100

28,000
28,000

78,800
78,800

2,589,265.6

2,670,332.98

3,304,821

2,448,726

0

0

228,000

-100 %

0

63
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงเรือนเพำะชำ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำง
ปุญญำวำส บ้ำนโคกล่ำม
หมูท่ ี่ 8 ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรต่อเติมอำคำรพัสดุเป็น
ห้องกองช่ำง หมูท่ ี่ 14 ตำบลนำ
หนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรปรับปรุงต่อเติมอำคำร
สำนักงำน
โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
เพื่อจัดทำเป็นสำนักงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณะภัย ตำบล
นำหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

0

99,800

0

0 %

0

0

499,000

0

0 %

0

499,000

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

334,000

64
โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก วัดสว่ำงปุญญำ
วำสบ้ำนโคกล่ำม หมูท่ ี่ 8
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก วัดสว่ำงปุญญำ
วำส บ้ำนโคกล่ำม หมูท่ ี่ 8
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ค่ำต่อเติมหรือดัดแปลงอำคำร หรือสิ่ง
ปลูกสร้ำงต่ำง ๆ
โครงกำรต่อเติมหลังคำกันสำด
ด้ำนหน้ำโรงครัวและโดม ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคล
บ้ำนหนองรวกหมู่ที่ 2 ตำบลนำ
หนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ

0

0

0

100 %

117,700

0

0

284,700

-100 %

0

0

0

0

100 %

105,700

65
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
สำยคุ้มท่ำขำม หมูท่ ี่ 13 บ้ำนนำ
แกใต้ ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
สำยนำตำแก้ว หมูท่ ี่ 10 บ้ำนนำ
แกเหนือ ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำย
โนนส้มโฮง – หนองผือ หมู่ที่ 3
บ้ำนนำหนองทุ่ม ตำบลนำหนอง
ทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำย
ป่ำช้ำสำธำรณะประโยชน์ –
ลำห้วยอีงอ่ ง หมู่ที่ 9,11 บ้ำนนำ
หนองทุ่มใต้, บ้ำนนำหนองทุ่ม
กลำง ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

0

239,500

0

0 %

0

0

239,500

0

0 %

0

0

246,500

0

0 %

0

0

385,000

0

0 %

0

66
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำย
ภำยในศูนย์วัดชัยมงคล จำก
ประตูรวั้ ด้ำนทิศตะวันออกศูนย์ฯ
มำยังหน้ำเสำธง หมูท่ ี่ 2 บ้ำน
หนองรวก ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำย
ภำยในหมูบ่ ้ำนต่อจำกคอนกรีต
เดิม หมู่ที่ 12 บ้ำนโนนสง่ำ ตำบล
นำหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำย
ลำห้วยใหญ่ – แยกดงพอง,
นกเขำทอง หมู่ที่ 14 บ้ำนโนนรัง
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำย
หน้ำบ้ำนนำยบุญเฮียง แก้วมูล
มุข หมูท่ ี่ 15 บ้ำนนำล้อม ตำบล

0

138,500

0

0 %

0

0

216,500

0

0 %

0

0

239,000

0

0 %

0

0

214,500

0

0 %

0

67
นำหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำย
ข้ำงสระน้ำสำธำรณะประโยชน์
หมูท่ ี่ 19 บ้ำนโคกล่ำมพัฒนำ
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำย
จำกบ้ำนนำแก-โปร่งช้ำง หมูท่ ี่
7,16,17 ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำย
จำกบ้ำนนำงสุวำณี ไกรศรี –
แยกโสกใส้ไก่ หมูท่ ี่ 19 บ้ำนโคก
ล่ำมพัฒนำ ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยจำกศำลปู่ตำ ชุมชนหินผำ หมูท่ ี่ 7,10,16

0

0

224,000

-100 %

0

0

385,000

0

0 %

0

0

239,500

0

0 %

0

400,000

0

0

0 %

0
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ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยประเจน
ปิดตำสัง หมูท่ ี่ 4 บ้ำนนกเขำ
ทอง ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยข้ำงบ้ำนนำยสม
จิตร ปกป้องหมูท่ ี่ 15 บ้ำน
นำล้อม ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยข้ำงสระน้ำ
สำธำรณะประโยชน์ หมูท่ ี่ 19
บ้ำนโคกล่ำมพัฒนำ ตำบลนำ
หนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

132,500

0

0

0 %

0

0

0

94,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

231,000

69
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยคุ้มท่ำขำม หมูท่ ี่
13 บ้ำนนำแกใต้ ตำบลนำหนอง
ทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยคุ้มท่ำขำม
หมูท่ ี่ 13 บ้ำนนำแกใต้ ตำบลนำ
หนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยดงพอง – หนอง
สองห้องหมูท่ ี่ 5 บ้ำนดงพอง
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยด้ำนหลังโรงเรียน
บ้ำนหนองรวก หมูท่ ี่ 2 บ้ำน
หนองรวก ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

203,000

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

217,000

0

0

102,000

-100 %

0

220,500

0

0

0 %

0
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โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยนำตำแก้ว หมูท่ ี่
10 บ้ำนนำแกเหนือ ตำบล
นำหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยนำตำแก้ว หมูท่ ี่
10 บ้ำนนำแกเหนือ ตำบลนำ
หนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยโนนส้มโฮง หนองผือ หมูท่ ี่ 3 บ้ำนนำหนอง
ทุ่ม ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยโนนส้มโฮงหนองผือ หมูท่ ี่ 3
บ้ำนนำหนองทุ่ม

0

0

0

100 %

217,000

0

0

204,000

-100 %

0

226,000

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

217,000
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ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยสนั่น
เกตุตำกแดด หมูท่ ี่ 1 บ้ำนโคก
งำม ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยสวัสดิ์
จอดนอก หมูท่ ี่ 1 บ้ำนโคกงำม
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยบ้ำนโนนสง่ำ-คุ้ม
ภูโค้ง หมูท่ ี่ 12 บ้ำนโนนสง่ำ
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยบ้ำนหนองรวก
พัฒนำ-ห้วยอีด่ำน

30,400

0

0

0 %

0

32,800

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

217,000

0

0

0

100 %

168,000

72
หมูท่ ี่ 18 บ้ำนหนองรวกพัฒนำ
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยบ้ำนหนองรวก
พัฒนำ-ห้วยอีด่ำน หมูท่ ี่ 18
บ้ำนหนองรวกพัฒนำ ตำบลนำ
หนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยป่ำช้ำสำธำรณะ
ประโยชน์ – ลำห้วยอีงอ่ ง
หมูท่ ี่ 9 บ้ำนนำหนองทุ่มใต้
ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยป่ำช้ำสำธำรณะ
ประโยชน์ – ลำห้วยอีงอ่ ง หมู่ที่
9,11 บ้ำนนำหนองทุ่มใต้, บ้ำน
นำหนองทุ่มกลำง ตำบลนำ

0

0

224,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

211,000

0

0

202,000

-100 %

0

73
หนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยป่ำช้ำสำธำรณะ
ประโยชน์-ลำห้วยใหญ่ หมูท่ ี่ 9,
11 บ้ำนนำหนองทุ่มใต้, บ้ำนนำ
หนองทุ่มกลำง ตำบลนำหนอง
ทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยภำยในชุมชนหิน
ผำฟ้ำน้ำ หมูท่ ี่ 17 บ้ำนนำแก
ท่ำขอนยุง ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยภำยในหมู่บ้ำนต่อ
จำกคอนกรีตเดิม หมูท่ ี่ 12
บ้ำนโนนสง่ำ ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

347,000

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

217,000

198,500

0

0

0 %

0

74
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยภำยในหมู่บ้ำนต่อ
จำกคอนกรีตเดิม หมูท่ ี่ 12
บ้ำนโนนสง่ำ ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยภำยในหมู่บ้ำนนำ
ล้อม หมูท่ ี่ 15 บ้ำนนำล้อม
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยลำห้วยใหญ่–แยก
ดงพอง,นกเขำทอง หมูท่ ี่ 14
บ้ำนโนนรัง ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยลำห้วยใหญ่–แยก
ดงพอง,นกเขำทอง หมูท่ ี่ 14
บ้ำนโนนรัง ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

0

0

204,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

150,000

0

0

0

100 %

217,000

0

0

204,500

-100 %

0

75
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยเลียบลำห้วยใหญ่
หมูท่ ี่ 11 บ้ำนนำหนองทุ่มกลำง
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงลำน
อเนกประสงค์ชุมชนหินผำฟ้ำน้ำ
หมูท่ ี่ 17 บ้ำนนำแกท่ำขอนยุง
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรเสริมผิวทำงแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สำยถนนภำยใน
หมูบ่ ้ำนโคกงำม หมู่ที่ 1
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรเสริมผิวทำงแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สำยถนนภำยใน
หมูบ่ ้ำนหนองรวก หมูท่ ี่ 2
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

0

0

0

100 %

217,000

0

172,000

0

0 %

0

0

415,000

0

0 %

0

0

0

499,000

-100 %

0
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โครงกำรเสริมผิวทำงแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สำยถนนภำยใน
หมูบ่ ้ำนดงพอง หมูท่ ี่ 5
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรเสริมผิวทำงแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สำยถนนภำยใน
หมูบ่ ้ำนนกเขำทอง หมูท่ ี่ 4
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรเสริมผิวทำงแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สำยถนนภำยใน
หมูบ่ ้ำนหนองรวก หมูท่ ี่ 2
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำ
คสล. ถนนภำยในหมูบ่ ้ำนโคกงำม
หมูท่ ี่ 1 ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

0

265,500

0

0 %

0

0

256,500

0

0 %

0

0

357,000

0

0 %

0

0

0

240,000

-100 %

0
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โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำ
คสล. ถนนภำยในหมูบ่ ้ำนโคก
ล่ำม หมูท่ ี่ 8 บ้ำนโคกล่ำม
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำ
คสล. ถนนภำยในหมูบ่ ้ำนโคก
ล่ำม หมูท่ ี่ 8 ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำ
คสล. ถนนภำยในหมูบ่ ้ำนโคก
ล่ำม หมูท่ ี่ 8 ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำ
คสล. ถนนภำยในหมูบ่ ้ำนโคก
ล่ำมพัฒนำ หมูท่ ี่ 19 บ้ำนโคก
ล่ำมพัฒนำ ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

229,000

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

240,000

0

0

240,000

-100 %

0

206,000

0

0

0 %

0

78
โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำ
คสล. ถนนภำยในหมูบ่ ้ำนนำล้อม
หมูท่ ี่ 15 บ้ำนนำล้อม ตำบลนำ
หนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำ
คสล. ถนนภำยในหมูบ่ ้ำนหนอง
ไผ่ลอ้ ม หมูท่ ี่ 6 บ้ำนหนองไผ่
ล้อม ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำ
คสล. ถนนภำยในหมูบ่ ้ำนหนอง
ไผ่ลอ้ ม จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 6
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำ
คสล. ภำยในหมูบ่ ้ำนหนองไผ่
ล้อม หมูท่ ี่ 6 ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

239,000

0

0

0 %

0

246,573

0

0

0 %

0

0

221,500

0

0 %

0

0

0

0

100 %

240,000
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โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำ
คสล. ภำยในหมูบ่ ้ำนหนองไผ่
ล้อม หมูท่ ี่ 6 ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม
ลำห้วยขีห้ นู (ช่วงที่นำนำยคำนำย
จำชำติ) หมูท่ ี่ 18 บ้ำนหนอง
รวกพัฒนำ ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงบ่อพักน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภำยในชุมชน
หินผำฟ้ำน้ำ หมูท่ ี่ 17 บ้ำนนำแก
ท่ำขอนยูง ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ำล้น
คสล. ลำห้วยนำ ช่วงที่นำนำยบัว
พิศ คล้ำยชัยภูมิ หมู่ที่ 10
บ้ำนนำแกเหนือ ตำบลนำหนอง
ทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ

0

0

240,000

-100 %

0

339,000

0

0

0 %

0

0

0

252,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

230,000

80
โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ำล้น
คสล. อ่ำงห้วยนำ หมู่ที่ 10 บ้ำน
นำแกเหนือ ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรขุดสระน้ำสำธำรณะ
ประโยชน์ หมูท่ ี่ 4 บ้ำนนกเขำทอง
ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรปรับปรุงระบบประปำ
หมูบ่ ้ำน คุ้มท่ำขำม บ้ำนนำแกใต้
หมูท่ ี่ 13 ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรปรับปรุงระบบประปำ
หมูบ่ ้ำน บ้ำนนกเขำทอง หมู่ที่ 4
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน

0

130,000

0

0 %

0

0

0

0

100 %

300,000

0

0

200,000

-100 %

0

0

0

285,800

-100 %

0

3,549,273
3,549,273

4,959,800
4,959,800

3,928,000
3,928,000

3,846,400
3,846,400
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
โครงกำรอุดหนุนสำนักงำนกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำแก้งคร้อ
เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็น
สำธำรณะประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็น
สำธำรณะประโยชน์
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานไฟฟ้าและประปา
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ
กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและ
น้ำเสียเพื่อควบคุมกำจัดภำวะ

237,144.1

0

0

0 %

0

0

459,756.21

1,143,800

-100 %

0

0

0

0

100 %

260,599

237,144.1
237,144.1
3,786,417.1

459,756.21
459,756.21
5,419,556.21

1,143,800
1,143,800
5,071,800

349,815

0

0

260,599
260,599
4,106,999

0 %

0

82
มลพิษที่มผี ลต่อสุขภำพอนำมัย
สวัสดิภำพและคุณภำพชีวติ
กำจัดขยะมูิลฝอย สิ่งปฏิกูล
และนิำเสีย
โครงกำรกำจัดขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูลและน้ำเสีย
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวมแผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ
กำรจัดประชุมตำบลและหรือจัด
ประชำคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนำ

0

0

30,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

50,000

349,815
349,815
349,815
6,725,497.7

0
0
0
8,089,889.19

30,000
30,000
30,000
8,406,621

0

0

0

50,000
50,000
50,000
6,605,725

100 %

30,000

83
ท้องถิ่น อบต.เคลื่อนที่ร่วมกับ
กำนันผู้ใหญ่บ้ำนและหรืออำเภอ
เคลื่อนที่และหรือส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดทำแผนชุมชน
กำรจัดประชุมตำบลและหรือจัด
ประชำคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น อบต.เคลื่อนที่ร่วมกับ
กำนันผู้ใหญ่บ้ำนและหรืออำเภอ
เคลื่อนที่และหรือส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดทำแผนชุมชน
กำรจัดประชุมตำบลและหรือจัด
ประชำคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น อบต.เคลื่อนที่ร่วมกับ
กำนันผู้ใหญ่บ้ำนและหรืออำเภอ
เคลื่อนที่และหรือส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดทำแผนชุมชน
โครงกำรจัดประชุมประชำคม
ตำบลและอบต.เคลื่อนที่
โครงกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพ
ติดในชุมชน

29,900

0

0

0 %

0

0

16,378

0

0 %

0

0

0

220,000

-100 %

0

0

0

10,000

-100 %

0

84
โครงกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพ
ติดในชุมชน
โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชน
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0

0

0

100 %

10,000

0

0

0

100 %

50,000

68,440

0

0

0 %

0

0

104,742

49,200

-100 %

0

98,340
98,340

121,120
121,120

279,200
279,200

90,000
90,000

98,340

121,120

279,200

90,000

98,340

121,120

279,200

90,000

85
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ
โครงกำรส่งเสริมประเพณีและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงกำรขับเคลื่อนอุทยำนธรณี
โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำ
จริยธรรม คุณธรรม
โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำ
จริยธรรม คุณธรรม
โครงกำรส่งเสริมประเพณีและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงกำรส่งเสริมประเพณีและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

55,000

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

20,000

0

0

0

100 %

50,000

0

0

22,970

-100 %

0

0

0

0

100 %

30,000

0

0

30,000

-100 %

0
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โครงโครงกำรส่งเสริมประเพณี
และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานก่อสร้าง
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0

18,000

0

0 %

55,000
55,000
55,000

18,000
18,000
18,000

52,970
52,970
52,970

100,000
100,000
100,000

55,000

18,000

52,970

100,000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

22,000
0
22,000
22,000
22,000
22,000

-100 %
100 %

0

0
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคล
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งเสริม
กำรเกษตร
โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคล
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งเสริม
กำรเกษตร
จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไปเพื่อ
ช่วยปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรส่งเสริม
กำรเกษตรและงำนส่งเสริมปศุ
สัตว์
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุกำรเกษตร
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

100 %

96,000

0

0

96,000

-100 %

0

0

19,182

0

0 %

0

0

19,182

96,000

12,020
12,020
12,020

300
300
19,482

20,000
20,000
116,000

96,000
-50 %

10,000
10,000
106,000
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รวมงานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ
โครงกำรคุิมครอง ดูแล
บำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
โครงกำรคุ้มครอง ดูแล
บำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
โครงกำรคุ้มครอง ดูแล
บำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
โครงกำรตั้งด่ำนจุดสกัดเฝ้ำระวัง
กำรตัดไม้ทำลำยป่ำ กำรลักลอบ
ขนของป่ำ

12,020

19,482

116,000

106,000

0

0

0

100 %

19,540

7,040

0

0

0 %

0

0

5,940

19,540

-100 %

0

0

0

0

100 %

49,950
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โครงกำรตั้งด่ำนจุดสกัดเฝ้ำระวัง
กำรตัดไม้ทำลำยป่ำ กำรลักลอบ
ขนของป่ำ
โครงกำรรักน้ำ รักป่ำ รักษำ
แผ่นดิน
โครงกำรรักน้ำ รักป่ำ รักษำ
แผ่นดิน
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนรำช
สุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี
(อพ.สธ.)
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
รวมแผนงานการเกษตร
รวมทุกแผนงาน

0

0

49,950

-100 %

0

0

0

20,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

20,000

0

0

0

100 %

49,000

7,040
7,040

5,940
5,940

89,490
89,490

138,490
138,490

7,040

5,940

89,490

138,490

19,060
39,813,632.5

25,422
41,489,890.54

205,490
45,706,500

244,490
45,487,200
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,487,200 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
รวม 14,256,469 บาท

งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม

14,256,469 บาท

รวม

14,256,469 บาท

จำนวน

227,228 บำท

จำนวน

9,500,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ
อันตรำยหรือเจ็บป่วย ทุพพลภำพ ตำย และคลอด
บุตร ฯลฯ ตำม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรำ
ร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง เงินเพิ่มค่ำครอง
ชีพ ค่ำจ้ำงชั่วครำว เป็นเงิน 224,725 .- บำทโดยปฏิบตั ิตำม
หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557 และ
หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏำคม 2557 และ
ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำน เรื่อง มำตรำฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง จำนวน 224,725.-บำท

เบีย้ ยังชีพผู้สูงอำยุ
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพื่อรองรับกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่ผู้สูงอำยุ
ที่มอี ำยุ 60 ปีบริบูรณ์ขึน้ ไป ที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน
เบีย้ ยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
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2552 และได้ข้ึนทะเบียนขอรับเงินเบีย้ ยังชีพไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ำยอัตรำเบีย้ ยังชีพรำยเดือน
แบบขั้นบันได เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินกำรตำมข้อ 18 (2) แห่งระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 ท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินกำรมำก่อนใช้ฐำนข้อมูลจำนวน
ผูส้ ูงอำยุตำมประกำศบัญชีรำยชื่อผูม้ ีสทิ ธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูส้ ูงอำยุ ประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2562โดยคำนวณ
จำกอัตรำเฉลี่ยกำรเพิ่มขึน้ 3 ปี ย้อนหลัง และข้อมูลจำนวน
ผูส้ ูงอำยุที่ได้บันทึกในระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรฐำนข้อมูล
เบีย้ ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำกประกำศบัญชี
รำยชื่อฯ โดยดำเนินกำรจ่ำยเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอำยุให้ถือ
ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องเป็น
กำรดำเนินกำรตำมภำรกิจถ่ำยโอน มำตรำ 16 แห่งพระรำช
บัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจฯ พ.ศ.
2542จำนวน 9,500,000.-บำท
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565)เพิม่ เติม
ครั้งที่ 2 หน้ำ 223 โครงกำรที่ 2
เบีย้ ยังชีพควำมพิกำร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพื่อรองรับกำรจัดสวัสดิกำรเบีย้ ควำม
พิกำรให้แก่คนพิกำรที่มีสทิ ธิตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้
แสดงควำมจำนงโดยกำรขอขึน้ ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ย
ควำมพิกำรไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ตำมมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2557 เว้นแต่ในส่วน
ของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกำรตำม
ข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
จ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินกำรมำก่อน โดยใช้ฐำน

จำนวน

3,700,000 บำท
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ข้อมูลจำนวนคนพิกำรตำมประกำศบัญชีรำยชื่อผู้มีสทิ ธิรับ
เงินเบี้ยควำมพิกำร ประจำปีงบประมำณ 2561 โดยคำนวณ
จำกอัตรำเฉลี่ยกำรเพิ่มขึน้ สำมปีย้อนหลัง และข้อมูลจำนวน
คนพิกำรที่ได้บันทึกในระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรฐำน
ข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำกประกำศ
บัญชีรำยชื่อ โดยดำเนินกำรจ่ำยเงินเบีย้ ควำมพิกำรให้ถือ
ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินเบีย้ ควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งกำรที่
เกี่ยวข้อง เป็นกำรดำเนินกำรตำมภำรกิจถ่ำยโอน มำตรำ 16
แห่งพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อำนำจฯ พ.ศ.2542 จำนวน 3,700,000.-บำท
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 หน้ำ 223 โครงกำรที่ 1
เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนกำรสงเครำะห์เบีย้ ยังชีพผู้ป่วย
เอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำกำรวินิจฉัยแล้ว
และมีควำมเป็นอยู่ยำกจนหรือถูกทอดทิง้ ขำดผูอ้ ุปกำระ
ดูแล ไม่สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วย
เอดส์ที่มสี ิทธิจะได้รับเบีย้ ยังชีพคนละ 500 ต่อเดือนครบทั้ง12
เดือน เป็นกำรดำเนินกำรตำมภำรกิจถ่ำยโอนมำตรำ 16
แห่งพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจฯ
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
จ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 จำนวน 54,000.-บำท
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 หน้ำ 223 โครงกำรที่ 3

จำนวน

54,000 บำท
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เงินสำรองจ่ำย

จำนวน

197,497 บำท

จำนวน

417,744 บำท

จำนวน

160,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้
ล่วงหน้ำในกรณีจำเป็นหรือเพียงพอต่อกำรเผชิญเหตุ
สำธำรณภัยตลอดปี โดยนำไปใช้จ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มี
สำธำรณภัยเกิด ขึ้นหรือบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนเป็นส่วนร่วม ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
วิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 ข้ อ 19 และหนั ง สื อ กระทรวงมหำดไทย ด่ ว น
มำก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2545
หนั ง สื อ กระทรวงมหำดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/
ว 4072 ล ง วั น ที่ 15 ก ร ก ฎ ำ ค ม 2559 ห นั ง สื อ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่
6 มิถุนำยน 2559 จำนวน 200,000.-บำท
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.)
เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น เงิ น สมทบกองทุ น บ ำเหน็ จ บ ำนำญของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)ตำมพระรำชบัญญัติบำเหน็จ
บำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2500 โดยคำนวณตั้ง
จ่ำยในอั ตรำร้อยละ ของประมำณกำรรำยรั บ ทุก ประเภท
ประจำปี และมิให้นำรำยรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้
อุทิ ศ ให้แ ละเงิ น อุ ด หนุ น มำรวมค ำนวณ โดยถื อ ปฏิบั ติ ต ำม
ระเบี ย บกระทรวงมหำดไทย ว่ ำ ด้ ว ยเงิ น บ ำเหน็ จ บ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 จำนวน 417,744.-บำท
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภำพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรตัง้ งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
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สมทบกองทุน พ.ศ.2565 ในอัตรำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40
ของค่ำบริหำรสำธำรณสุขที่ได้รับจำกกองทุนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ จำนวน 160,000.- บำท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

14,652,355 บาท

งบบุคลากร

รวม

12,039,262 บาท

รวม

3,694,320 บาท

จำนวน

514,080 บำท

จำนวน

42,120 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลรองประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและ
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แยกรำยละเอียด ดังนี้
(1) เงินเดือนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ในอัตรำเดือน
ละ 20,400.-บำท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800.บำท
(2) เงินเดือน รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ในอัตรำ
เดือนละ 11,220.-บำท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน
134,640.-บำท จำนวน 2 อัตรำ เป็นเงิน 269,280.-บำท
ค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยก
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยกองค์ก ำร
บริ ห ำรส่ ว นต ำบล รองนำยกองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยก
องค์ก ำรบริ หำรส่ว นตำบล รองนำยกองค์ ก ำรบริห ำรส่ ว น
ตำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองประธำน
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สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและ
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ หนังสือต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แยกรำยละเอียด ดังนี้
1.ค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล ในอัตรำ เดือนละ 1,750.-บำท จำนวน 12 เดือน
เป็นเงิน 21,000.-บำท
2.ค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งรองนำยกองค์กำร บริหำร
ส่วนตำบล ในอัตรำเดือนละ 800.- บำท จำนวน 12 เดือน
จำนวน 2 อัตรำ เป็นเงิน 21,120.- บำท
ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและ
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557และหนังสือต่ำงๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
แยกรำยละเอียด ดังนี้
1.ค่ำตอบแทนพิเศษของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ใน อัตรำเดือนละ 1,750.-บำท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน
21,000.-บำท
2.ค่ำตอบแทนพิเศษรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน ใน
อัตรำเดือนละ 800.-บำทจำนวน 12 เดือน จำนวน 2 อัตรำ
เป็นเงิน 21,120.-บำท

จำนวน

42,120 บำท
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ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล

จำนวน

172,800 บำท

ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำร
จำนวน
สภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,923,200 บำท

เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น ค่ ำ ตอบแทนเลขำนุ ก ำร/ที่ ป รึ ก ษำนำยก
องค์ก ำรบริ หำรส่ว นตำบล รองนำยกองค์ ก ำรบริห ำรส่ ว น
ต ำบ ล ตำมระเบี ย บ กระท รวงมหำดไท ยว่ ำ ด้ ว ยเงิ น
ค่ ำ ตอบแทนนำยกองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล รองนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล รองประธำนสภำองค์ก ำรบริหำรส่วนตำบล สมำชิก
สภำองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล เลขำนุ ก ำรนำยกองค์ ก ำร
บริห ำรส่ ว นต ำบลและเลขำนุ ก ำรสภำองค์ก ำรบริ หำรส่ว น
ตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ
หนังสือต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรำยละเอียด ดังนี้
1. ค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล จำนวน 1 อัตรำ ในอัตรำเดือนละ 7,200.-บำท
เป็นเงิน 86,400.-บำท
2. ค่ำตอบแทนเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล จำนวน 1 อัตรำ ในอัตรำเดือนละ 7,200.-บำท
เป็นเงิน 86,400.-บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล ตำมระเบียบ กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน
ค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล สมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลและเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ
หนังสือต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรำยละเอียด ดังนี้
1.ค่ำตอบแทนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
จำนวน 1 อัตรำ ในอัตรำเดือนละ 11,220.-บำท จำนวน
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12 เดือน เป็นเงิน 134,640.-บำท
2.ค่ำตอบแทนรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล จำนวน 1 อัตรำในอัตรำเดือนละ 9,180.-บำท
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160.-บำท
3.ค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
จำนวน 31 อัตรำ ในอัตรำเดือนละ 7,200.- บำท จำนวน
12 เดือน เป็นเงิน 2,678,400.-บำท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น
1.เพื่ อจ่ ำ ยเป็น เงิน เดื อ น ค่ ำ ตอบแทนรำยเดือ น เงิ นเพิ่ ม
อื่ น ๆ ที่ จ่ ำ ยควบกั บ เงิ น เดื อ น และเงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ น
ป ร ะ จ ำ ปี ใ ห้ แ ก่ พ นั ก ง ำ น ส่ ว น ต ำ บ ล ต ำ ม ป ร ะ ก ำ ศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลจังหวัด ชัยภูมิ เรื่อง
หลั ก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขเกี่ย วกั บ กำรบริหำรงำนบุ คคลของ
องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 42 ลง
วั น ที่ 26 กุ ม ภำพั น ธ์ 2559 และ พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริ ห ำรงำนบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 จ ำนวนอั ต รำ
ตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำกำลังสำมปี(ปีงบประมำณ 25642566)โดยคำนวณตั้งจ่ำยไว้จำนวน 12 เดือนแยกรำยละเอียด
ดังนี้
จำนวน 8 อัตรำ (สำนักปลัด อบต.)
1.ตำแหน่ง นักบริหำรงำนท้องถิ่น จำนวน 549,000.-บำท
2.ตำแหน่ง นักบริหำรงำนทั่วไปจำนวน 409,320.-บำท
3.ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จำนวน
323,760.-บำท
4.ตำแหน่ง นักพัฒนำชุมชน จำนวน 396,000.-บำท
5.ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร จำนวน 240,480.-บำท
6.ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ จำนวน 369,240.-บำท
7.ตำแหน่ง นักป้องกันฯ จำนวน 382,560.-บำท
8. นักวิชำกำรสำธำรณสุข จำนวน 243,360.-บำท

รวม

8,344,942 บาท

จำนวน

4,710,840 บำท
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2.เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพิ่ม
อื่น ๆ ที่จ่ำยควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปีให้แก่พนักงำนส่วนตำบลตำมประกำศคณะกรรม
กำรพนักงำนส่วนตำบลจังหวัด ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 42 ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์
2559 และ พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผน
อัตรำกำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-2566) โดยคำนวณ
ตั้งจ่ำยไว้จำนวน 12 เดือน แยกรำยละเอียดดังนี้
จำนวน 5 ตำแหน่ง (กองคลัง)
1.ตำแหน่ง นักบริหำรงำนคลัง จำนวน 490,800.-บำท
2.ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี จำนวน 416,160.-บำท
3.ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี จำนวน
195,240.-บำท
4.ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จำนวน 195,240.บำท
5.ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนพัสดุ จำนวน 256,320.-บำท
หน่วยตรวจสอบภำยใน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพิ่ม
อื่น ๆ ที่จ่ำยควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปี ให้แก่พนักงำนส่วนตำบล ตำมประกำศคณะกรรม
กำรพนักงำนส่วนตำบลจังหวัด ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 42 ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์
2559และ พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำ
กำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-2566) โดยคำนวณตั้งจ่ำย
ไว้จำนวน 12 เดือน แยกรำยละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน
จำนวน 243,360.-บำท
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เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น

จำนวน

57,960 บำท

จำนวน

168,000 บำท

1. เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวของ
ข้ ำ รำชกำร พนั ก งำนจ้ ำ ง ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บ ริ ห ำ ร ง ำ น บุ ค ค ล ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น พ .ศ . 2542 ป ร ะ ก ำ ศ
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพนักงำนส่วนตำบล เรื่อง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบล ลงวันที่ 27 ตุลำคม 2547ประกอบกับมติ
ก.จ.ก.ท.และ อบต. ได้มีมติในกำรประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อ
วันที่ 25 มิถุนำยน 2551 เห็นชอบกำหนดให้ข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนจ้ำงได้รับ
เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำครองชีพชั่วครำวของข้ำรำชกำร
และลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำร(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
จำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำกำลังสำมปี
(ปีงบประมำณ 2564-2566) คำนวณตัง้ จ่ำยไว้
จำนวน 12 เดือน แยกรำยละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี เป็นเงิน 24,000.บำท
2. เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำสู้รบพิเศษเจ้ำพนักงำน
ป้องกัน เดือนละ 2,830.-บำท คำนวณตัง้ จ่ำยไว้
จำนวน 12 เดือน
จำนวน 33,960.-บำท
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งรำยเดือนของผูด้ ำรง
ตำแหน่งบริหำร อำนวยกำร ตำม พระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จำนวนอัตรำ
ตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำกำลังสำมปี ( ปีงบประมำณ 2564
-2566) โดยคำนวณตั้งจ่ำยไว้จำนวน 12 เดือน แยก
รำยละเอียดดังนี้
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1.เงินประจำตำแหน่ง นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล ระดับ 8 (ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล) ตำมมติ
ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2557 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน
2557 และตำมคำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำน
เพชร ที่ 168/2557 ลงวันที่ 27 กรกฎำคม 2557 เรื่อง
แต่งตัง้ พนักงำนส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผูบ้ ริหำรองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล และตำมคำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำหนอง
ทุ่ม ที่ 93/2559 ลงวันที่ 12 พฤษภำคม 2559 เรื่อง ให้
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นประเภทบริหำรท้องถิ่นได้รับเงินประจำ
ตำแหน่งและค่ำตอบแทนรำยเดือน เป็นเงิน
84,000.-บำท
2. เงินประจำตำแหน่ง นักบริหำรงำนทั่วไป อำนวยกำร
ท้องถิ่น ระดับต้น (หัวหน้ำสำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลนำหนองทุ่ม ที่ 162/2556 ลงวันที่ 27 กันยำยน
2556 เรื่องให้ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นสำยงำนผูบ้ ริหำรได้รับ
เงินประจำตำแหน่ง เป็นเงิน 42,000.-บำท
3.เงินประจำตำแหน่งนักบริหำรงำนคลัง (อำนวยกำรต้น )
ตำม มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที9่ /2556 ลงวันที่
27 กันยำยน 2556 และตำมคำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
นำหนองทุ่ม ที่ 160/2556 ลงวันที่ 27 กันยำยน 2556
เรื่อง ให้ข้ำรำชกำรส่วนท้องถุ่น สำยงำยผู้บริหำรได้รับเงินค่ำ
ประจำตำแหน่ง เป็นเงิน 42,000.-บำท
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำง
ประจำ ตำม (แนบท้ำยประกำศ ก.จ., ก.ท. และก.อบต.
เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำค่ำจ้ำงและกำรให้ลูกจ้ำง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2561 จำนวนอัตรำตำมที่
ปรำกฏในแผนอัตรำกำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-

จำนวน

284,520 บำท
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2566 ) โดยคำนวณตั้งจ่ำยไว้จำนวน 12 เดือน แยก
รำยละเอียดดังนี้
1 ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล จำนวน 1 อัตรำ เป็นเงิน
284,520.-บำท
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
1.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและ
พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกำศคณะกรรมกำร
พนักงำนส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2559 ลงวันที่
25 พฤศจิกำยน 2559 จำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผน
อัตรำกำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-2566) คำนวณตัง้
จ่ำยไว้จำนวน 12 เดือน แยกรำยละเอียดดังนี้
(สำนักปลัด อบต.)
1.ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จำนวน 6 ตำแหน่ง
1) ตำแหน่ง ผูช้ ่วยนักวิเครำะห์ฯ จำนวน 254,966.-บำท
2) ตำแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร จำนวน 157,248.บำท
3) ตำแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร
จำนวน 150,508.-บำท
4) ตำแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน
จำนวน 175,843.-บำท
5) ตำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ จำนวน 184,704.-บำท
6) ตำแหน่ง พนักงำนขับรถน้ำฯ จำนวน 167,481.-บำท
2.ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง
1) ตำแหน่ง ภำรโรง จำนวน 108,000.-บำท
2) ตำแหน่ง คนงำนทั่วไป จำนวน 4 คนๆ ละ108,000.บำท เป็นเงิน 432,000.-บำท
3) ตำแหน่ง คนงำนประจำรถน้ำฯ จำนวน 2 คนๆ
ละ 108,000.-บำท เป็นเงิน 216,000.-บำท
4) ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 108,000.- บำท

จำนวน

2,884,702 บำท
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5) ตำแหน่ง แม่บ้ำน จำนวน 108,000.-บำท
6) ตำแหน่ง พนักงำนดับเพลิง จำนวน 2 คนๆ
ละ 108,000.-บำท เป็นเงิน 216,000.-บำท
กองคลัง จำนวน 4 ตำแหน่ง
1) ตำแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
จำนวน 172,224.-บำท
2) ตำแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้รำย
จำนวน 182,208.-บำท
3) ตำแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ จำนวน 143,520.บำท
4) ตำแหน่งคนงำนทั่วไป จำนวน 108,000.- บำท

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
1.เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำน
จ้ำง ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
พนักงำนส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ลง
วันที่ 27 ตุลำคม 2547 ประกอบกับมติ ก.จ..ก.ท.และ อบต.
ได้มมี ติในกำรประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน
2551 เห็นชอบกำหนดให้ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำงได้รับเงินเพิ่มกำร
ครองชีพชั่วครำว ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
เบิกจ่ำยเงินค่ำครองชีพชั่วครำวของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง
ประจำของส่วนรำชกำร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 จำนวนอัตรำ
ตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำกำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 25642566) คำนวณตัง้ จ่ำยไว้จำนวน 12 เดือน แยกรำยละเอียด
ดังนี้ (สำนักปลัด อบต.)
1.เงินเพิ่มพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง
1) ตำแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร จำนวน 8,220-บำท
2) ตำแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร จำนวน 14,700.-

จำนวน

154,920 บำท

104
บำท
2.เงินเพิ่มพนักงำนจ้ำงทั่วไปตำมแผนอัตรำ
จำนวน 11 ตำแหน่ง
1) ตำแหน่ง ภำรโรง
จำนวน 12,000.-บำท
2) ตำแหน่ง คนงำนทั่วไป จำนวน 4 คนๆ ละ12,000.บำท เป็นเงิน 48,000.-บำท
3) ตำแหน่ง คนงำนประจำรถน้ำฯ จำนวน 2 คนๆ
ละ จำนวน 12,000.-บำท เป็นเงิน 24,000.-บำท
4) ตำแหน่ง คนสวน
จำนวน 12,000.-บำท
5) ตำแหน่ง แม่บ้ำน
จำนวน 12,000.-บำท
6) ตำแหน่ง พนักงำนดับเพลิง จำนวน 2 คนๆละ 12,000.บำท เป็นเงิน 24,000.-บำท

เงินอื่น ๆ
1.เงินค่ำตอบแทนรำยเดือน ตำแหน่ง นักบริหำรงำน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ระดับ 8 (ปลัดองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลตำมมติ ก อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2557 ลง
วันที2่ 4 มิถุนำยน 2557 คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำ
หนองทุ่ม ที่ 93/2559 ลงวันที่ 12 พฤษภำคม 2559 เรื่อง ให้
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นประเภทบริหำรท้องถิ่น ได้รับเงิน
ประจำตำแหน่งและค่ำตอบแทนรำยเดือนเป็น
เงิน 84,000 บำท (เดือนละ 7,000บำท )

จำนวน

84,000 บำท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร
ผูร้ ับผิดชอบกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุ
ภำครัฐ อำทิเช่น บุคคลหรือคณะกรรมกำรซื้อหรือ
จ้ำง บุคคลหรือคณะกรรมกำรดำเนินงำนจ้ำงที่ปรึกษำ
บุคคลหรือคณะกรรมกำรดำเนินงำนจ้ำงออกแบบหรือ
ควบคุมก่อสร้ำง ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลังหนังสือ
กระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว.85 ลงวันที่
6 กันยำยน 2561 หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมกำร จำนวน 20,000.- บำท
2. ค่ำตอบแทน อปพร.
เพื่อเป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนหรือเวลำที่เสีย
ไป เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จำ่ ยให้แก่
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 โดยใช้อัตรำค่ำตอบแทนตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติวำ่
ด้วยค่ำใช้จ่ำยของอำสำสมัครป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย พ.ศ. 2560 จำนวน 30,000.- บำท
3.ค่ำตอบแทนผูป้ ฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำร
บริหำรส่วนตำบล
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือ

รวม

2,408,393 บาท

รวม

509,200 บาท

จำนวน

400,000 บำท
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ผูป้ ฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ตอนแทนอื่นๆ เป็นต้น
จำนวน 100,000.- บำท
4. ค่ำตอบแทนเจ้ำพนักงำนดำเนินกำรเลือกตั้งผูบ้ ริหำร
ท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนจ้ำพนักงำนดำเนินกำรเลือกตั้ง
ผูบ้ ริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่น จำนวน 250,000
บำท
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

จำนวน

60,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงำน
ตำมหน้ำที่ปกติโดยลักษณะงำนส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงำนใน
ที่ตงั้ สำนักงำนและได้ปฏิบัติงำนนั้นนอกเวลำรำชกำรในที่ตงั้
สำนักงำนหรือโดยลักษณะงำนส่วนใหญ่ตอ้ งปฏิบัติงำนนอก
ที่ตงั้ สำนักงำนและได้ปฏิบัติงำนนั้นนอกเวลำรำชกำรนอกที่ตงั้
สำนักงำน หรือโดยลักษณะงำนปกติตอ้ งปฏิบัติงำนใน
ลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงำนนั้นนอกผลัดหรือ
กะของตนและให้หมำยควำมรวมถึงเงินค่ำตอบแทนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ด้วย ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน
ตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 จำนวน 60,000.-บำท
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนตำบล มีสทิ ธิเบิก
ค่ำเช่ำบ้ำนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำน
ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและ
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลำคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับ
กำรเบิกจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือ
หนังสือสั่งกำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30,000.-บำท
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เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจำ

จำนวน

19,200 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่
ผูบ้ ริหำร พนักงำนส่วนตำบล และลูกจ้ำงประจำ ที่มสี ิทธิได้
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.
2549 และหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/
ว 257ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำ
เงินบำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน หนังสือกระทรวง
มหำดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์
2559 เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ
บุตร หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน และระเบียบกระทรวงมหำไทยว่ำ
ด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หรือหนังสือสั่งกำรต่ำงๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
จำนวน 19,200.-บำท
ค่าใช้สอย

รวม

943,893 บาท

จำนวน

140,000 บำท

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
1.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับวำรสำรค่ำธรรมเนียม และ
ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำรำงวัดที่ดิน ค่ำล้ำง
ฟิล์ม ค่ำจ้ำงเหมำ ค่ำติดตัง้ ไฟฟ้ำภำยในภำยในอำคำรที่
กำร อบต. ค่ำติดตั้งประปำเฉพำะภำยในอำคำรที่ทำ
กำร อบต. ค่ำจ้ำงเหมำติดตั้งระบบตู้สำขำโทรศัพท์อัตโนมัติ
ภำยในอำคำรที่ทำกำร อบต. ค่ำจ้ำงเหมำติดตั้งพัดลม
โคจร ภำยในอำคำร ที่ทำกำร อบต.
2. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดทำสื่อโฆษณำและเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผลกำรปฏิบัติงำนของ อบต.นำหนองทุ่ม หรือ
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนผูม้ ีหน้ำที่เสียภำษี ยื่นแบบและ
ชำระภำษีภำยในระยะเวลำที่กำหนด จัดทำป้ำยแสดงสิ่ง
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อำนวยควำมสะดวกสำหรับผูพ้ ิกำรหรือทุพลภำพ คนชรำและ
คนทุกทุกวัย เป็นต้น
3. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
กุมภำพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีใน
ลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทยด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงิน
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำทิเช่น รถยนต์ทำง
รำชกำร (รถส่วนกลำง รถประจำตำแหน่ง รถรับรอง)
ครุภัณฑ์ ( ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์ ครุภัณฑ์โรงงำน) อำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำง
อื่นเว้นอำคำรสำนักงำนหรืออำคำรที่ทำ กำรรวมถึงอำคำร
ประกอบอื่นที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องและบ้ำนพักข้ำรำชกำรตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรจำทำ
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
5. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจ้ำงเหมำปรับปรุงและดูแล
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค. 04064/
ว 96 ลงวันที่ 16 กันยำยน 2553 และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลง
วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2530 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จำ่ ยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับ
รถยนต์ จำนวน 1 คน เดือนละ 8,000.-บำท
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 96,000.-บำท
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รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร

จำนวน

20,000 บำท

1.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ ค่ำ
พิมพ์เอกสำร และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยงรับรอง
รวมทั้งค่ำบริกำรด้วย และค่ำใช้จ่ำยอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ำย
เกี่ยวกับกำรรับรองหรือต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มำ
นิเทศตรวจเยี่ยมหรือทัศนะศึกษำ ฯลฯ โดยตั้งจ่ำยตำมเกณฑ์
หนังสือ กระทรวงมหำดไทย ที่ มท. 0808.4/ ว 2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎำคม 2548 ในอัตรำไม่เกินปีละร้อยละ 1 ของ
รำยได้จริงในปีงบประมำณที่ลว่ งมำโดยไม่รวมรำยได้เงิน
อุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ำยขำดสะสม ของเทศบำล และเงินที่มผี ู้
อุทิศ จำนวน 10,000.- บำท
2. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำม
กฎหมำยเพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร เครื่องดื่มต่ำง ๆ เครื่องใช้ใน
กำรเลีย้ งรับรอง และค่ำบริกำรอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ำยที่
เกี่ยวกับกำรเลีย้ งรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำม
กฎหมำย หรือตำมระเบียบหรือหนังสือสั่งกำรของ
กระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตั้งตำม
เกณฑ์หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2548 จำนวน 10,000.-บำท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
จำนวน

40,000 บำท
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เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรเดิ น ท ำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่
พั ก ค่ ำ บริ ก ำรจอดรถ ณ ท่ ำ อำกำศยำน ค่ ำ ผ่ ำ นทำงด่ ว น
พิ เ ศษ ค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำรใช้ ส นำมบิ น ค่ ำ ลงทะเบี ย น
ต่ำงๆ ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดิ น ทำงไปรำชกำรของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.
2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จำนวน 40,000.-บำท
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งผูบ้ ริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น
ทั่วไปหรือกำรเลือกตั้งซ่อม

จำนวน

303,893 บำท

จำนวน

5,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำพำนพุ่มดอกไม้ พำนประดับพุ่มดอกไม้
พำนพุม่ เงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมำลัย ช่อดอกไม้
กระเช้ำดอกไม้ หรือพวงมำลำ สำหรับวำงอนุสำวรีย์ หรือใช้
ในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกำส
ต่ำง ๆ ตั้งจ่ำยตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0406.4/
ว 96 ลงวันที่ 16 กันยำยน 2553 และหนังสือกระทรวง
มหำดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน
2530 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 จำนวน 5,000.-บำท
ค่ำหรีด หรือพวงมำลำ
จำนวน

5,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งผูบ้ ริหำร
ท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น ทั่วไปหรือกำรเลือกตั้ง
ซ่อม จำนวน 303,893.-บำท
ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำหรีด หรือพวงมำลำ สำหรับสักกำระศพ ให้
เบิกจ่ำยในนำมของส่วนรำชกำรเป็นส่วนร่วม เฉพำะสักกำระ
ศพผู้ที่เคยให้ควำมช่วยเหลือ หรือเป็นผู้เคยทำประโยชน์ให้แก่
ประเทศหรือส่วนรำชกำรจนเป็นที่ประจักษ์ชัดตั้งจ่ำยหนังสือ
กระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยำยน
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2553 และหนังสือ กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0407/ว
1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2530 และระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
จำนวน 5,000.-บำท
โครงกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรู้ เพิ่มประสิทธิภำพ และ
กำรศึกษำดูงำนของผู้บริหำร สมำชิกสภำท้องถิ่น ข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น พนักงำนจ้ำง และลูกจ้ำงประจำ ประจำปี
งบประมำณ 2565

จำนวน

400,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมศึกษำดูงำนเพิ่มพูนควำมรู้
ศักยภำพของคณะผูบ้ ริหำร พนักงำนส่วนตำบล พนักงำน
จ้ำง และลูกจ้ำงประจำ และสมำชิกสภำ อบต.ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลนำหนองทุ่ม จำนวน 400,000-บำท
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ย
ในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 240 โครงกำรที่ 2
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
บำรุงรักษำซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ประจำ อบต.
รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถจักรยำนยนต์ เครื่อง
พิมพ์ดดี เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอำกำศ โต๊ะ ตู้
เครื่องถ่ำยเอกสำร เป็นต้น ค่ำบำรุงรักษำ หรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เช่น วัสดุต่ำงๆ เป็นต้น จำนวน 30,000.-บำท
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ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุสำนักงำน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิน้ เปลืองรวมถึงรำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำร
ซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ตอ้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำ
ขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตัง้ เป็นต้น อำทิ
เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษ
ขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัด เหล็ก
กรรไกร เก้ำอีพ้ ลำสติก แปลงลบกระดำนดำ ตรำยำง ขำ
ตั้ง(กระดำนดำ) ที่ถูพืน้ ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่องตัดโฟม
เครื่องตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน,แผน
ที่ พระบรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อ
สำนักงำน หรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยจรำจรหรือแผ่นป้ำย
ต่ำงๆ มูลี่,ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นำฬิกำตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง กระเป๋ำ ตำชั่งขนำด
เล็ก กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ำยำลบคำผิด
เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอล์ค สมุด ซองเอกสำร
ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริน้ ท์ เทป พี วี ซี แบบใสน้ำยำลบ
กระดำษไขกระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด
กระดำษคำร์บอน กระดำษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติ
ข้ำรำชกำรแบบพิมพ์ ผ้ำสำลี ธงชำติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อ
หรือจ้ำงพิมพ์ ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขีผ้ ้งึ น้ำดื่ม
สำหรับบริกำรประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
นำหนองทุ่ม จำนวน 66,300.-บำท

รวม

586,300 บาท

จำนวน

66,300 บำท
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วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุก่อสร้ำง ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง
รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม
บำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่
ต้องชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ
ประกันภัย ค่ำติดตั้ง อำทิเช่น ไม้ต่ำงๆ ค้อน คีม
ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวำน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนำดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่ำน โถ
ส้วม อ่ำงล้ำงมือ รำวพำดผ้ำ น้ำมันทำไม้ ทินเนอร์
ปูนซีเมนต์ ทรำย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบือ้ ง
สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทำสี ปูนขำว ท่อน้ำและอุปกรณ์
ประปำ ท่อต่ำงๆ ท่อน้ำบำดำล ฯลฯ จำนวน 20,000.-บำท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพื่อประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำ
สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น
ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตัง้ เป็นต้น
ตำมตัวอย่ำงกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน
2559 อำทิเช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถำด แก้วน้ำ จำนรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยำดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวำด เข่ง มุ้ง ผ้ำปูที่นอน ปลอกหมอน
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หมอน ถ้วยชำม ช้อนส้อม กระจกเงำ โอ่งน้ำ ที่นอน
กระโถน เตำไฟฟ้ำ เตำน้ำมัน เตำรีด เครื่องบดอำหำร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้ำ เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้ำ หม้อไฟฟ้ำ รวมถึง
หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส เตำ
ผ้ำห่ม ผ้ำปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซือ้ จำกเอกชน ฯลฯ จำนวน
30,000.-บำท

วัสดุก่อสร้ำง

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุก่อสร้ำง ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง
รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม
บำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่
ต้องชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี
ค่ำประกันภัย ค่ำติดตัง้ อำทิเช่น ไม้ต่ำงๆ ค้อน คีม
ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวำน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนำดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่ำน โถ
ส้วม อ่ำงล้ำงมือ รำวพำดผ้ำ น้ำมันทำไม้ ทินเนอร์ สี
ปูนซีเมนต์ ทรำย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ้ ง สังกะสี
ตะปู เหล็กเส้น แปรงทำสี ปูนขำว ท่อน้ำและอุปกรณ์
ประปำ ท่อต่ำงๆ ท่อน้ำบำดำล ฯลฯ จำนวน 20,000.บำท
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำร
ซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
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รำยจ่ำยที่ตอ้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำ
ภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง อำทิเช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปำกตำย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์
ล๊อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน ล๊อคพวงมำลัย สัญญำณไฟ
กระพริบ สัญญำณไฟฉุกเฉิน กรวยจรำจร ยำงรถยนต์ น้ำมัน
เบรก น๊อตและสกรู สำยไมล์ เพลำ ฟิล์มกรองแสง เบำะ
รถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์ รถยนต์ เบรก ครัช
พวงมำลัย สำยพำนใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่
จำนจ่ำย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้ำ ไฟเบรก อำนจักรยำน ตลับ
ลูกปืน กระจกมองข้ำงรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ จำนวน 30,000.-บำท

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

80,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุ
สิน้ เปลือง รำยจ่ำยที่ตอ้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำ
ขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตัง้ อำทิเช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ำมันเชือ้ เพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊ำด น้ำมันเบนซิน
น้ำมันเตำ น้ำมันจำรบี น้ำมันเครื่อง ถ่ำน ก๊ำซ ฯลฯ
จำนวน 80,000.-บำท

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพื่อประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำ
สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติรำยจ่ำยที่ต้องชำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่นค่ำ
ขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตัง้ อำทิเช่น ขำตั้ง
กล้อง ขำตั้งเขียนภำพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภำพยนตร์
เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป
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พู่กัน สี กระดำษเขียนโปรสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่กำร์ด ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภำพ (ภำพยนตร์,วีดีโอเทป
แผ่นซีดี) รูปสีหรือขำวดำที่ได้จำกกำรล้ำง อัด ขยำย
ภำพถ่ำยดำวเทียม ฯลฯ จำนวน 20,000.-บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
รวมถึงรำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม
บำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
รำยจ่ำยที่ตอ้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำ
ภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง อำทิเช่น แผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,
Removable Disk, Compact Disc , Digital Video Disc , Fla
sh Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel MagneticTape,
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล หน่วย
ประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดรี อมไดร์ฟ แผ่นกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด
(Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซี
ทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมำส์ (Mouse) พรินเตอร์
สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer witching Box) เครื่องกระจำย
สัญญำณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)
เป็นต้น เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูล แบบต่ำงๆ เช่น แบบดิ
สเกตต์ (Diskette) แบบฮำร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบ
ซีดรี อม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็น
ต้น ฯลฯ จำนวน 40,000.-บำท

จำนวน

40,000 บำท
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วัสดุอื่น
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุอื่นในกำรเลือกตั้งผูบ้ ริหำรท้องถิ่น
และสมำชิกสภำท้องถิ่นทั่วไปและเลือกตั้งซ่อม
จำนวน 280,000.-บำท
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ

จำนวน

280,000 บำท

รวม

369,000 บาท

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

4,000 บำท

เพื่อจ่ำยค่ำไฟฟ้ำในสำนักงำน/ในที่สำธำรณะ รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยที่ตอ้ งชำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษี ใน
กิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 200,000.บำท
ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล
เพื่อจ่ำยค่ำน้ำประปำในสำนักงำนหรือที่สำธำรณะรวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยที่ตอ้ งชำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษี ใน
กิจกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 50,000.-บำท
ค่ำบริกำรโทรศัพท์
เพื่อเป็นค่ำโทรศัพท์ รวมถึงค่ำใช้จำ่ ยเพื่อให้มำซึ่งบริกำร
ดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ เกี่ยวกับกำรใช้
บริกำร เช่น กำรเช่ำเครื่องค่ำเช่ำเลขหมำยโทรศัพท์ ค่ำบำรุง
คู่สำยโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน 30,000.-บำท
ค่ำบริกำรไปรษณีย์
เพื่อจ่ำยค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ , ค่ำดวงตรำไปรษณียำ
กร , ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ , ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบ
บริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
ในกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 4,000.บำท
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ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม

จำนวน

85,000 บำท

รวม

184,700 บาท

รวม

184,7 00 บาท

จำนวน

39,700 บำท

จำนวน

46,100 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม เช่น ค่ำ
โทรภำพ (โทรสำร) ค่ำเทเลกซ์ ค่ำวิทยุติดตำมตัว ค่ำวิทยุ
สื่อสำร ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำใช้จำ่ ยเกี่ยวกับกำรใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ดและค่ำสื่อสำร
อื่นๆ เช่น ค่ำเคเบิล้ ทีวี ค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม เป็น
ต้น และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใช้บริกำร
ดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ เกี่ยวกับกำรใช้
บริกำร จำนวน 85,000.-บำท
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
เครื่องปรับอำกำศแบบแขวน ขนำด 30,000 บีทียู
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบแขวนขนำด 30,000
บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 39,700.- บำท (รำคำรวมค่ำ
ติดตัง้ ) (จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ตำม
หนังสือสำนักงบประมำณ ด่วนที่สุด ที่ นร. 0731.1/
ว 31 ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2563 )
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
เครื่องปรับอำกำศแบบแขวน ขนำด 36,000 บีทียู
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบแขวน ขนำด 36,000 บี
ทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 46,100.- บำท (รำคำรวมค่ำ
ติดตัง้ ) (จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ตำม
หนังสือสำนักงบประมำณ ด่วนที่สุด ที่ นร. 0731.1/ ว 31 ลง
วันที่ 22 ธันวำคม 2563 )
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-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
เครื่องปรับอำกำศแบบติดผนัง ขนำด 12,000 บีทียู

จำนวน

17,000 บำท

จำนวน

22,600 บำท

จำนวน

15,000 บำท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบติดผนังขนำด 12,000
บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000.- บำท (รำคำรวมค่ำ
ติดตัง้ )(จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ตำมหนังสือ
สำนักงบประมำณ ด่วนที่สุด ที่ นร. 0731.1/ ว 31 ลง
วันที่ 22 ธันวำคม 2563 )
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
เครื่องปรับอำกำศแบบติดผนัง ขนำด 18,000 บีทียู
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบติดผนัง ขนำด 18,000
บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,600.- บำท (รำคำรวมค่ำ
ติดตัง้ ) (จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ตำม
หนังสือสำนักงบประมำณ ด่วนที่สุด ที่ นร. 0731.1/ ว 31 ลง
วันที่ 22 ธันวำคม 2563 )
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
เครื่องปรับอำกำศแบบติดผนัง ขนำด 9,000 บีทียู
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบแขวน ขนำด 9,000 บี
ทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000.- บำท (รำคำรวมค่ำ
ติดตัง้ ) (จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำดเนื่องจำกไม่ได้กำหนดไว้ใน
มำตรฐำนครุภัณฑ์ตำมหนังสือสำนักงบประมำณด่วนที่สุด
ที่นร. 0731.1/ว.31 ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2563
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

17,000 บำท

จำนวน

12,000 บำท

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิว้ ) รำคำ 17,000 บำท
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกน
หลัก (4 core) มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ ฐำน
ไม่น้อยกว่ำ 3.1 GHz หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนำดไม่
น้อยกว่ำ 4 MB
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุ
ไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุ
ไม่น้อยกว่ำ 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 BaseT หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่
น้อยกว่ำ 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิว้ จำนวน 1 หน่วย
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนประมวลผล
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนประมวลผล จำนวน 12,000.-บำท
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
-มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกน
หลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใด
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อย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้
1) ในกรณีที่มหี น่วยควำมจำ แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมี
ควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.3 GHz และมี
หน่วยประมวลผลด้ำนกรำฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่ำ 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มหี น่วยควำมจำ แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB ต้องมี
ควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ตอ้ งใช้
ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุ
ไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุ
ไม่น้อยกว่ำ 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อย
กว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิว้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่
น้อยกว่ำ 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่นอ้ ย
กว่ำ 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 BaseT หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่นอ้ ยกว่ำ Wi- Fi (IEEE 802.11b,
s, n, ac) และ Bluetooth
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เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์ จำนวน
(Ink Tank Pinter)
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Pinter) จำนวน 1 เครื่อง
7,500 .-บำท
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
-เป็นอุปกรณ์ที่มคี วำมสำมำรถเป็น Printer, Copier ,
Scanner และ Fax ภำยในเครื่องเดียวกัน
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Pinter) จำกโรงงำนผูผ้ ลิต
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่ำ 1,200x1,200 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวดำสำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย
กว่ำ 27 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 8.8 ภำพ
ต่อนำที (ipm)
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีสำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย
กว่ำ 15 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 5 ภำพต่อนำที (ipm)
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวดำ-สี) ได้
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่ำ 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สำมำรถถ่ำยสำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวดำ
- สำมำรถทำสำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 สำเนำ
- สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือตี
กว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องซ่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จำกว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำน เครือข่ำยไร้
สำย W-Fi (IEEE 802.1 1b, s, n) ได้
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 100 แผ่น
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

7,500 บำท
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวดำ (18 หน้ำ/นำที)

จำนวน

7,800 บำท

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จำนวน

20,000 บำท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวดำ (18 หน้ำ/
นำที) จำนวน 3 เครื่องๆละ 2,600.-บำท เป็นเงิน 7,800.บำท
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่ำ 600x600 dpi
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย
กว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm)
- มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 150 แผ่น
- สำมำรถใช้ไต้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
หนองไผ่เพื่อดำเนินกำรโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 20,000.-บำท
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 243 โครงกำร 4
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งานบริหารงานคลัง

รวม

830,900 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

746,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงำน
ตำมหน้ำที่ปกติโดยลักษณะงำนส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงำน ใน
ที่ตงั้ สำนักงำนและได้ปฏิบัติงำนนั้นนอกเวลำรำชกำรในที่ตงั้
สำนักงำนหรือโดยลักษณะงำนส่วนใหญ่ตอ้ งปฏิบัติงำนนอก
ที่ตงั้ สำนักงำนและได้ปฏิบัติงำนนั้นนอกเวลำรำชกำรนอกที่ตงั้
สำนักงำนหรือโดยลักษณะงำนปกติตอ้ งปฏิบัติงำนในลักษณะ
เป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงำนนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
และให้หมำยควำมร่วมถึงเงินค่ำตอบแทนตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด้วย ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทน
กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 จำนวน 20,000.-บำท
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจำ
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่ ผูบ้ ริหำร
พนักงำนส่วนตำบล และลูกจ้ำงประจำ ที่มสี ิทธิได้ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 )
พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค.
0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 เรื่อง ประเภท
และอัตรำเงินบำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่
18 กุมภำพันธ์ 2559 เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตร หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0809.3/
ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำ
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เงินบำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน และระเบียบกระทรวง
มหำไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หรือหนังสือสั่งกำร
ต่ำง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง จำนวน 40,000.-บำท
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทั่วไปเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ในกองคลัง

รวม

566,000 บาท

จำนวน

96,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบุคคลในกำรช่วยปฏิบัติงำนกอง
คลัง จำนวน 1 คน จ้ำงเหมำเดือนละ 8,000.-บำท
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 96,000.-บำท
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ
ค่ำพิมพ์เอกสำร และค่ำใช้จำ่ ยที่เกี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยง
รับรองรวมทั้งค่ำบริกำรด้วย และค่ำใช้จ่ำยอื่นซึ่งจำเป็นต้อง
จ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองหรือต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล
ที่มำนิเทศตรวจเยี่ยมหรือทัศนะศึกษำ ฯลฯ โดยตั้งจ่ำยตำม
เกณฑ์หนังสือ กระทรวงมหำดไทย ที่ มท. 0808.4/ ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2548 ในอัตรำไม่เกินปีละร้อย
ละ 1 ของรำยได้จริงในปีงบประมำณที่ลว่ งมำโดยไม่รวม
รำยได้เงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ำยขำดสะสม ของเทศบำล และ
เงินที่มผี อู้ ุทิศ จำนวน 10,000.-บำท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้ เลีย้ ง
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เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำ
อำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ฯลฯ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน จำนวน 30,000.-บำท
โครงกำรปรับปรุงทำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลที่ดิน จำนวน
ตำม มำตรำ 92 และมำตรำ 10 แห่งพระรำชบัญญัติภำษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ.2562
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรปรับปรุงแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินฯ ประกอบด้วย ค่ำจัดฝึกอบรมอบรม ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เป็นต้น จำนวน 400,000.บำท
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยแผนที่ภำษี
และทะเบียนทรัพย์สิน องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น พ.ศ.
2550ข้อ 11 ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำ 241 ข้อ 4
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง
พิมพ์ดดี เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอำกำศ โต๊ะ ตู้
เครื่องถ่ำยเอกสำร เป็นต้น ค่ำบำรุงรักษำ หรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่ำงๆ เป็นต้น จำนวน 30,000.บำท

จำนวน

400,000 บำท

30,000 บำท
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ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น เงิ น ค่ ำ วั ส ดุ ส ำนั ก งำน ประเภทวั ส ดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรำยจ่ำยเพื่อประกอบ
ดั ด แปลง ต่อ เติ ม หรื อปรับ ปรุง วัสดุ รำยจ่ำ ยเพื่อจั ดหำ
สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ ต ำมปกติ รำยจ่ ำ ยที่ ต้ อ งช ำระพร้ อ มกั บ ค่ ำ
วัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตัง้
เป็นต้น อำทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะ
กระดำษขนำดเล็ ก ที่ เ ย็ บ กระดำษขนำดเล็ ก ไม้ บ รรทั ด
เหล็ ก กรรไกร เก้ ำอี้ พ ลำสติก แปลงลบกระดำนดำ ตรำ
ยำง ขำตั้ง(กระดำนดำ) ที่ถูพื้น ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่อง
ตัดโฟม เครื่องตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพ
เขียน,แผนที่ พระบรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำย
ชื่อสำนักงำน หรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยจรำจรหรือแผ่นป้ำย
ต่ำงๆ มูลี่,ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นำฬิกำตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง กระเป๋ำ ตำชั่งขนำด
เล็ก กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ำยำลบคำผิดเทป
กำว ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอล์ค สมุด ซองเอกสำร ตลับผง
หมึก น้ำหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใสน้ำยำลบกระดำษไข
กระดำษไข ไม้ บ รรทั ด คลิ ป เป๊ ก เข็ ม หมุ ด กระดำษ
คำร์บอน กระดำษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้ำรำชกำร
แบบพิมพ์ ผ้ำส ำลี ธงชำติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อหรือจ้ำง
พิมพ์ ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผ้ึง น้ำดื่มสำหรับ
บริกำรประชำชนในสำนักงำน ฯลฯ จำนวน 70,000.-บำท

รวม

120,000 บาท

จำนวน

70,000 บำท
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วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพื่อประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของ
ที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติรำยจ่ำยที่ตอ้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่นค่ำขนส่ง ค่ำ
ภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง อำทิเช่น ขำตั้งกล้อง ขำตั้ง
เขียนภำพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภำพยนตร์ เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป พู่กัน สีกระดำษเขียน
โปรสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่กำร์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง
หรือภำพ (ภำพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขำวดำที่ได้
จำกกำรล้ำง อัด ขยำยภำพถ่ำยดำวเทียม ฯลฯ
จำนวน 10,000.-บำท
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำร
ซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ตอ้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำ
ขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตัง้ อำทิเช่น แผ่นหรือ
จำนบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital
Video Disc , Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel
MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง สำย
เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดรี อมไดร์ฟ แผ่น
กรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board)
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เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีซ่ ิป (Memory Chip)
เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder)
เมำส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer
Switching Box) เครื่องกระจำยสัญญำณ (Hub)
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)เช่น Ethernet Card, Lan
Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่ำน
และบันทึกข้อมูล แบบต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette)
แบบฮำร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดรี อม (CD-ROM) แบบ
ออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ จำนวน 40,000.บำท
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่องๆละ จำนวน
22,000.- บำทจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิว้
-มีหน่วยประมวลผลกลำง(CPU)ไม่น้อยกว่ำ 6 แกน
หลัก (6core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ พืน้ ฐำนไม่น้อย
กว่ำ 3.0 GHzและมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณนำฬิกำ ได้ใน
กรณีที่ตอ้ งใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง
จำนวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลำย (CPU) มีหน่วยควำมจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกันขนำดไม่
น้อยกว่ำ 9MB
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้
1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มี

รวม

84,900 บาท

รวม

84,900 บาท

จำนวน

66,000 บำท
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หน่วยควำมจำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดภำพติดตัง้ อยู่ภำยในหน่วย
ประมวลผลกลำงแบบ Graphics Processing Unitที่สำมำรถ
ใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อย
กว่ำ 2 GBsinv
3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพที่มคี วำมสำมำรถใน
กำรใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อย
กว่ำ 2GB
-มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิดDDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 4GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 250 GB จำนวน 1 หน่วย
-มี DVD-RWหรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่นอ้ ย
กว่ำ 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Network Interface)แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง
-แป้นพิมพ์และเมำส์
-มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิว้ จำนวน 1หน่วย
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดำษขนำด
A3
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับ
กระดำษขนำด A3 จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 6,300.-บำท
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก(Inkjet)
-มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่ำ 1,200X1,200 dpi
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำสำหรับกระดำษ
ขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 32 หน้ำต่อนำที (ppm)

จำนวน

18,900 บำท
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หรือ 14.5 ภำพ ต่อนำที (ipm)
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีสำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่
น้อย กว่ำ 20 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 10.4 ภำพ ต่อ
นำที (ipm)
-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
-มีถำดใส่กระดำษได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 100 แผ่น
-สำมำรถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

รวม

96,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

96,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

96,000 บาท

จำนวน

96,000 บำท

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลอยู่เวรรักษำกำร อำคำรที่ทำกำร อบต.
และบริเวณภำยในที่ทำกำร อบต.
เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น ค่ ำ จ้ ำ งเหมำบริ ก ำรบุ ค คลอยู่ เ วรยำม
รั ก ษำกำร อำคำรที่ ท ำกำร อบต. และบริ เ วณภำยในที่ ท ำ
กำร อบต. จำนวน 1 คน เดือนละ 8,000.-บำท
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 96,000.- บำท
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และ
อัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
และหนั ง สื อ กระทรวงมหำดไทยด่ ว นมำกที่ มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงิน
ค่ ำ จ้ ำ งเหมำบริ ก ำรขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม

638,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

638,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

598,000 บาท

จำนวน

288,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรจัดฝึกอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภำพและศึกษำดูงำนของสมำชิกอำสำสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ำยพลเรือนจำนวน 100,000.-บำท
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยใน
กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 )
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 239 โครงกำรที่ 7
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเด็กจมน้ำ
จำนวน

30,000 บำท

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จ้ำงเหมำบุคคลในกำรช่วยปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบุคคลในกำรช่วยปฏิบัติงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย จำนวน 3 คน เดือน
ละ 8,000.- บำท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน
288,000.- บำท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ
โครงกำรจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภำพและศึกษำดูงำนของ
สมำชิกอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดโครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำเด็กจมน้ำ จำนวน 30,000.-บำท
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ย
ในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
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เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 238 โครงกำรที่ 5
โครงกำรฝึกอบรมจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่ำ ประจำปี
งบประมำณ 2565

จำนวน

30,000 บำท

โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจำองค์กำร จำนวน
บริหำรส่วนตำบล นำหนองทุ่ม

100,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรฝึกอบรม
จัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่ำ ประจำปีงบประมำณ
2565 จำนวน 30,000.-บำท
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 237 โครงกำรที่ 4

เพื่อฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลนำหนองทุ่ม จำนวน 100,000.-บำท
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 237โครงกำรที่ 3
โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้กำรป้องกันอัคคีภัยและกำรอพยพ
หนีไฟในสำนักงำนและสถำนศึกษำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมให้
ควำมรูก้ ำรป้องกันอัคคีภัยและกำรอพยพหนีไฟในสำนักงำน
และสถำนศึกษำ จำนวน 25,000.-บำท
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

จำนวน

25,000 บำท
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- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 238 โครงกำรที่ 6
โครงกำรให้ควำมรูเ้ รื่องภัยต่ำง ๆ ให้กับประชำชน

จำนวน

25,000 บำท

รวม

40,000 บาท

จำนวน

40,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรให้ควำมรู้เรื่อง
ภัยต่ำง ๆ ให้กับประชำชน จำนวน 25,000.-บำท
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ย
ในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.25612565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 239 โครงกำรที่ 8
ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อน้ำยำเคมี สำยส่งน้ำดับเพลิง
ขนำด 2.5 นิว้ เสื้อคลุมดับเพลิง เครื่องฉีดน้ำ กำงเกง
ดับเพลิง รองเท้ำดับเพลิงพื้นเหล็ก ไม้ตบดับไฟป่ำ ถุงมือ
เซฟตี้ และดับเพลิง ถุงมือหนัง (กันไฟ) สำยสูบ
น้ำ ขนำด 3 นิว้ สำยดับเพลิง ขนำด 2.5 นิว้ ฮุ้คคล้ม
ดับเพลิง เป็นต้น จำนวน 40,000.-บำท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น

รวม

5,021,061 บาท

รวม

2,190,696 บาท

รวม

2,190,696 บาท

จำนวน

1,314,444 บำท

จำนวน

42,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพิ่ม
อื่น ๆ ที่จ่ำยควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปี ให้แก่พนักงำนส่วนตำบล ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลจังหวัด ชัยภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 42
ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 และ พระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จำนวน
อัตรำตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำกำลังสำมปี (ปีงบประมำณ
2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้ง
จ่ำยไว้จำนวน 12 เดือน แยกรำยละเอียด
ดังนี้ จำนวน 4 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่ง นักบริหำรงำนกำรศึกษำ เป็นเงิน 360,720.บำท
2. ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 จำนวน 2 อัตรำ เป็นเงิน
599,856.-บำท
3. ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 จำนวน 1 อัตรำ เป็นเงิน
353,868.-บำท
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งรำยเดือนของผูด้ ำรงตำแหน่ง
บริหำร อำนวยกำร ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏใน
แผนอัตรำกำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ำยไว้
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จำนวน 12 เดือน แยกรำยละเอียดดังนี้
1.เงินประจำตำแหน่ง นักบริหำรงำนกำรศึกษำ อำนวยกำร
ต้น (ผูอ้ ำนวยกำรกองศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) ตำม
มติ ก.อบต. จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2556 ลงวันที่
27 กันยำยน 2556 และตำมคำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
นำหนองทุ่ม ที่ 163/2556 ลงวันที่ 27 กันยำยน 2556
เรื่อง ให้ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นสำยงำนผูบ้ ริหำรได้รับเงิน
ประจำตำแหน่ง เป็นเงิน 42,000.-บำท
เงินวิทยฐำนะ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินวิทยฐำนะชำนำญกำร ตำแหน่งครู เดือนละ จำนวน
3,500 บำท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000.- บำท
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและ
พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
งำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง ฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2559 จำนวน
อัตรำตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำกำลังสำมปี (ปีงบประมำณ
2564-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) คำนวณตัง้ จ่ำยไว้
จำนวน 12 เดือน แยกรำยละเอียดดังนี้ จำนวน
5 ตำแหน่ง
1.1 ตำแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร เป็นเงิน 158,616.บำท
1.2 ตำแหน่ง ผูช้ ่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 ตำแหน่ง เป็น
เงิน 499,176-บำท
1.3 ตำแหน่ง คนงำนทั่วไป จำนวน 108,000.-บำท
ตำแหน่ง ผูช้ ่วยครูผดู้ ูแลเด็ก ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
จำนวน 160,776.- บำท และตัง้ จ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป จำนวน 338,400.- บำท

จำนวน

42,000 บำท

765,792 บำท
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เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น เงิ น เพิ่ ม ค่ ำ ครองชี พ ชั่ ว ครำวของพนั ก งำน
จ้ ำ ง ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ำรงำนบุ ค คลส่ ว น
ท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ประกำศคณะกรรมกำร ข้ำรำชกำร
พนัก งำนส่ว นตำบล เรื่อง หลัก เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ย วกั บ
กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ลงวันที่
27 ตุลำคม 2547 ประกอบกับมติ ก.จ.,ก.ท.และ อบต. ได้มี
มติในกำรประชุมครั้งที่ 6/2551 เมือ่ วันที่ 25 มิถุนำยน
2551 เห็ น ชอบก ำหนดให้ ข้ ำ รำชกำรหรื อ พนั ก งำนส่ ว น
ท้องถิ่ น ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำงได้รับเงินเพิ่มกำร
ครองชีพชั่วครำว ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
เบิ ก จ่ ำ ยเงิ น ค่ ำ ครองชี พ ชั่ ว ครำวของข้ ำ รำชกำรและ
ลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
จำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำกำลังสำมปี
(ปีงบประมำณ 2564-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
ค ำนวณตั้ ง จ่ ำ ยไว้ จ ำนวน 12 เดื อ น แยกรำยละเอี ย ดดั ง นี้
1. เงิ น เพิ่ ม พนั ก งำนจ้ ำ งตำมภำรกิ จ จ ำนวน 3 ต ำแหน่ ง
1.1 ตำแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร เป็นเงิน
6,900.- บำท
1.2 ตำแหน่ง ผูช้ ่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรำ เป็น
เงิน 7,560.- บำท
1.3 ตำแหน่ง คนงำนทั่วไป เป็นเงิน 12,000.- บำท
ตำแหน่ง ผูช้ ่วยครูผดู้ ูแลเด็ก ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป จำนวน 7,560.- บำท

จำนวน

26,460 บำท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำเช่ำบ้ำน

รวม

2,551,285 บาท

รวม

70,000 บาท

จำนวน

60,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนตำบล มีสทิ ธิ
เบิกค่ำเช่ำบ้ำนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำ
บ้ำน ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไข
เพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 60,000.-บำท
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจำ
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่ ผูบ้ ริหำร
พนั ก งำนส่ ว นต ำบล และลู ก จ้ ำ งประจ ำ ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ ต ำม
ระเบีย บกระทรวงมหำดไทยว่ำ ด้ว ยเงินสวัส ดิก ำรเกี่ย วกั บ
กำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 )
พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค.
0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 เรื่อง ประเภทและ
อั ต รำเงิ น บ ำรุ ง กำรศึ ก ษ ำและค่ ำ เล่ ำ เรี ย น หนั ง สื อ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
กุมภำพันธ์ 2559 เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตร หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.3/
ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำ
เงินบำรุง และระเบียบกระทรวงมหำไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 หรือหนังสือสั่งกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10,000.บำท
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ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
1.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำพำหนะรถรับ-ส่ง เด็ก ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กวัดชัยมงคล ภำคเรียนที1่ /2564 , 2/2564
และภำคเรียนที่ 1/2565 เป็นเงิน 96,000.- บำท
2. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำนักกำรภำรโรง
สำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคล เดือนละ 8,000.บำท เป็นเงิน 96,000.-บำท
3. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำนักกำรภำร
โรง สำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงปุญญำวำส เดือน
ละ 8,000.-บำท เป็นเงิน 96,000.- บำท
4. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน
ผูช้ ่วยครูผดู้ ูแลเด็ก ศูนย์พัฒนำเด็ก-เล็กวัดชัยมงคล เดือน
ละ 10,000.-บำท เป็นเงิน 120,000.-บำท
5. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน
ช่วยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงปุญญำวำส เดือน
ละ 8,000.-บำท เป็นเงิน 96,000.-บำท
6. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลในกำร
ช่วยปฏิบัติงำนกองกำรศึกษำฯ
เดือนละ 8,000.-บำท เป็นเงิน 96,000.-บำท
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/
ว 1452 ลว.27 พ.ค.2541 เรื่อง กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำร กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผบู้ ริหำรท้องถิ่นใช้ดุลพินิจใน
กำรพิจำรณำอนุมัตใิ ห้เบิกจ่ำยค่ำจ้ำงบริกำร
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560

รวม

1,303,095 บาท

จำนวน

600,000 บำท

140

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

จำนวน

เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรเดิ น ทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่
พั ก ค่ ำ บริ ก ำรจอดรถ ณ ท่ ำ อำกำศยำน ค่ ำ ผ่ ำ นทำงด่ ว น
พิ เ ศษ ค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำรใช้ ส นำมบิ น ค่ ำ ลงทะเบี ย น
ต่ำง ๆ ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดิ น ทำงไปรำชกำรของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.
2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จำนวน 40,000.- บำท
โครงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหน่วยประสบกำรณ์กำร
จำนวน
เรียนรู้ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัด อบต. นำหนองทุ่ม
1.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำม
หน่วยประสบกำรณ์กำรเรียนรูใ้ นศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ในเขตพืน้ ที่ อบต.นำหนองทุ่ม จำนวน 2 ศูนย์ เช่น วันขึน้ ปี
ใหม่ วันไหว้ครู วันแม่แห่งชำติ วันพ่อแห่งชำติ วันสำคัญทำง
ศำสนำ กำรแข่งขันกีฬำ กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก จำนวน 40,000.-บำท
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่ง
นักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 198 โครงกำรที่ 3

40,000 บำท

40,000 บำท

141

โครงกำรเพิ่มพูนควำมรู้ พัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพของ
นักเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัด อบต.นำหนองทุ่ม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมเพิ่มพูนควำมรู้ พัฒนำ
ศักยภำพและประสิทธิภำพของนักเรียนของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กสังกัด อบต.นำหนองทุ่ม จำนวน 2 ศูนย์ ในกำรจัด
ทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้,กำรแสดงผลงำนทำงวิชำกำร
,กำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ จำนวน 36,000.-บำท
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ
กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
- จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 198 โครงกำรที่ 2
โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี 2565
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรจัดงำนวันเด็ก
แห่งชำติ เช่น ค่ำรับรอง ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่ำใช้จำ่ ยในกำร
ประกวดหรือแข่งขัน ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำ
มหรสพ กำรแสดง และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องในกำรจัดงำน ฯลฯ จำนวน 100,000 บำท
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
- จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม

จำนวน

36,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท
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ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 202 โครงกำรที่ 12
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน
จำนวน 313,845.- บำท สำหรับเป็นค่ำจ้ำงเหมำใน
กำรประกอบอำหำรกลำงวันของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัย
มงคล และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงปุญญำวำสจำนวน
2 ศูนย์ จำนวน 61 คน ๆ ละ 21.- บำท จำนวน 245 วัน
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้ และกำรจ่ำยเงิน
ของสถำนศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2564
จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 หน้ำที่ 201 โครงกำรที่ 10 ตัง้ จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
2. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) จำนวน
103,700.- บำท สำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคลและศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กวัดสว่ำงปุญญำวำส จำนวน 61 คน ๆ
ละ 1,700.- บำท
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้ และกำร
จ่ำยเงินของสถำนศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2564
จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 หน้ำที่ 203 โครงกำรที่ 13 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
3. ค่ำหนังสือเรียน จำนวน 7,000.-บำท สำหรับจ่ำยเป็น
ค่ำหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคล และศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงปุญญำวำส จำนวน 35 คนๆ
ละ 200.-บำท
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้ และกำรจ่ำยเงิน

จำนวน

457,095 บำท
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ของสถำนศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2564
จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 หน้ำที่ 204 โครงกำรที่ 15 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป
4. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน จำนวน 7,000.- บำท สำหรับจ่ำย
เป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัย
มงคล และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงปุญญำวำส
จำนวน 35 คนๆละ 200.-บำท
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้ และกำรจ่ำยเงิน
ของสถำนศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2564
จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 หน้ำที่ 204 โครงกำรที่ 16 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป
5. ค่ำเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 10,500.- บำท สำหรับ
จ่ำยเป็นค่ำเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัย
มงคล และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงปุญญำวำส
จำนวน 35 คนๆละ 300.-บำท
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้ และกำรจ่ำยเงิน
ของสถำนศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2564จำกแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 205
โครงกำรที่ 17 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
6. ค่ำกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน จำนวน 15,050.- บำท
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สำหรับจ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียนของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กวัดชัยมงคล และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงปุญญำวำส
จำนวน 35 คนๆละ 430.- บำท
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้ และกำรจ่ำยเงิน
ของสถำนศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2564
จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 หน้ำที่ 205 โครงกำรที่ 18 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถ
ใช้งำนตำมปกติ ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำร
ประกอบศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด อบต.นำหนอง
ทุ่ม จำนวน 2 ศูนย์ เช่นเดินสำยไฟฟ้ำ ติดตัง้ พัดลม
โคจร ติดตัง้ กันสำด ประตูเปิด-ปิด ทำงหลังศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก ปรับเสำเหลี่ยม ให้เป็นเสำกลม เป็นต้น ค่ำบำรุงรักษำ
หรือซ่อมแซม ทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่ำง ๆ ค่ำบำรุงรักษำ
หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เป็น
ต้น จำนวน 30,000.-บำท
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุสำนักงำน ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรำยจ่ำยเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อ
จัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ตอ้ งชำระพร้อมกับค่ำ
วัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง

จำนวน

30,000 บำท

รวม

1,088,190 บาท

จำนวน

30,000 บำท
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เป็นต้น อำทิเช่นหนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะ
กระดำษขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้ำอีพ้ ลำสติก แปลงลบกระดำนดำ ตรำ
ยำง ขำตั้ง(กระดำนดำ) ที่ถูพืน้ ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่อง
ตัดโฟม เครื่องตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพ
เขียน,แผนที่ พระบรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำย
ชื่อสำนักงำนหรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยต่ำง ๆ มูลี,่ ม่ำนปรับ
แสง จรำจรหรือแผ่นป้ำย (ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นำฬิกำตั้ง
หรือแขวนพระพุทธรูป พระบรมรูปจำลองกระเป๋ำ ตำชั่ง
ขนำดเล็ก กระดำษ หมึกดินสอปำกกำยำงลบ น้ำยำลบ
คำผิดเทปกำว ลวดเย็บกระดำษกำว
ชอล์ค สมุด ซองเอกสำรตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์
เทป พี วี ซี แบบใสน้ำยำลบกระดำษไขกระดำษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน กระดำษไข
แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้ำรำชกำรแบบพิมพ์ ผ้ำสำลี ธง
ชำติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ ของใช้ในกำร
บรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขีผ้ ้งึ น้ำดื่มสำหรับบริกำรประชำชนใน
สำนักงำน ฯลฯ จำนวน 30,000.-บำท
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำร
ซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ตอ้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำ
ขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตัง้ อำทิ
เช่น ไมโครโฟน ขำตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้ำ เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้ำ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ำ มำตรสำหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้ำ เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทปพันสำยไฟฟ้ำ
สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ หลอดไฟ เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ ปลั๊ก
ไฟฟ้ำ สวิตซ์ไฟฟ้ำ หลอดวิทยุทรำนซิตเตอร์ และชิ้นส่วน

จำนวน

10,000 บำท
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วิทยุ ลูกถ้วยสำยอำกำศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง คอยส์
คอนเดนเซอร์ ขำหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์
สำยอำกำศหรือเสำอำกำศ สำหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์
,จำนรับสัญญำณดำวเทียม ดอกลำโพง แผงวงจร ผังแสดง
วงจรต่ำง ๆ แผงบังคับทำงไฟ ฯลฯ จำนวน 10,000.- บำท
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
1. เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำอำหำรเสริม(นม) รวมถึงรำยจ่ำยที่ตอ้ ง
ชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง เป็นต้น เพื่อแจกจ่ำย
ให้กับเด็กเล็ก ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก จำนวน 2 ศูนย์ และโรงเรียนในเขต อบต. นำหนอง
ทุ่ม จำนวน 6 โรงเรียนจำนวนทั้งสิน้ 487 คน อัตรำคน
ละ 7.37 บำท จำนวน 260 วัน แยกเป็นนักเรียน
ชั้น อนุบำล ถึงชั้น ป.6 จำนวน 426 คน และเด็กเล็ก
จำนวน 61 คน
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม
2564
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
- จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 201 โครงกำรที่ 8,9
2. เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย
เพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ตอ้ งชำระพร้อมกับ
ค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตัง้
เป็นต้น ตำมตัวอย่ำงกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27

จำนวน

963,190 บำท
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มิถุนำยน 2559 อำทิเช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว
กรอบรูป มีด ถัง ถำด แก้วน้ำ จำนรองผงซักฟอก สบู่
น้ำยำดับกลิ่น แปรง ไม้กวำด เข่งมุ้ง ผ้ำปูที่นอน ปลอกหมอน
ถ้วยชำม ช้อนส้อม กระจกเงำ โอ่งน้ำ ที่นอนกระโถน เตำ
ไฟฟ้ำ เตำน้ำมัน เตำรีด เครื่องบดอำหำรเครื่องตีไขไฟฟ้ำ
เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้ำ หม้อไฟฟ้ำ รวมถึงหม้อหุงข้ำว
ไฟฟ้ำ กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส เตำ ผ้ำห่ม ผ้ำปู
โต๊ะ น้ำจืดที่ซือ้ จำกเอกชน ฯลฯ จำนวน 30,000.-บำท
วัสดุก่อสร้ำง

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุก่อสร้ำง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิน้ เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ตอ้ งชำระ
พร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำ
ติดตัง้ อำทิเช่น ไม้ ต่ำงๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว
เสียม เลื่อย ขวำน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนำด
เล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่ำน โถส้วม อ่ำงล้ำงมือ รำว
พำดผ้ำ น้ำมันทำไม้ ทินเนอร์ สีปูนซีเมนต์ ทรำย อิฐหรือ
ซีเมนต์ บล็อก กระเบือ้ งสังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทำสี
ปูนขำว ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปำ ท่อต่ำงๆ ท่อน้ำ
บำดำล ฯลฯ จำนวน 20,000.-บำท

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิน้ เปลือง
รำยจ่ำยที่ตอ้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำ
ภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง อำทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมัน
เชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊ำด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตำ
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น้ำมันจำรบี น้ำมันเครื่อง ถ่ำน ก๊ำซฯลฯ จำนวน 10,000.บำท
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรำยจ่ำย เพื่อประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำ
สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องชำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่น ค่ำ
ขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตัง้ อำทิเช่น ชุด
เครื่องมือผ่ำตัดที่วำงกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้ำหลอม หู
ฟัง (Stethoscope) เปลหำมคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัด
น้ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยำศำสตร์
สำลีและผ้ำพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์
เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยำต่ำงๆ เลือด สำยยำง ลูก
ยำง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดำษกรอง จุก
ต่ำงๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อกำรทดลองวิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ จำนวน 5,000.-บำท
วัสดุกำรเกษตร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิน้ เปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำร
ซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
รำยจ่ำยที่ตอ้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำ
ภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง อำทิเช่น เคียว สปริงเกลอร์
(Sprinkler) จอบหมุน จำน พรวน ตระแกรงร่อนเบน
โธส อวน (สำเร็จรูป) กระชัง ปุ๋ย ยำป้องกันและกำจัด
ศัตรูพชื และสัตว์ อำหำรสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและ
สัตว์นำ้ ฯ จำนวน 10,000.- บำท
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วัสดุกีฬำ

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุกีฬำ ประเภทวัสดุคงทน รวมถึง
รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม
บำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่
ต้องชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ
ประกันภัย ค่ำติดตั้ง อำทิเช่น ห่วงยำง ลูกฟุตบอล ลูก
ปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบตมินตัน ลูกแบตมิน
ตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดำบสอง มือ
ตะกร้อ ตะกร้ำหวำยแชร์บอล ตำข่ำยกีฬำ เช่น ตำข่ำย
ตะกร้อ นกหวีด นำฬิกำจับเวลำ นวม ลูกทุ่มน้ำหนัก เสำตำ
ข่ำยกีฬำ เช่น เสำตำข่ำยวอลเลย์บอลล์ ห่วงบำสเก็ตบอล
เหล็ก ฯลฯ เพื่อใช้ในกำรออกกำลังกำยและแข่งขันกีฬำของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำหนองทุ่ม และประชำชนทั่วไปใน
เขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำหนองทุ่ม
จำนวน 10,000.- บำท
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง
รำยจ่ำยเพื่อประกอบประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม
บำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำย
ที่ตอ้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ
ประกันภัย ค่ำติดตั้ง อำทิเช่น แผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy
Disk,Removable Disk, Compact Disc , Digital Video Disc ,
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel MagneticTape,
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับ
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เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง สำย
เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดรี อมไดร์ฟ แผ่น
กรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board)
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีซ่ ิป (Memory Chip)
เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder)
เมำส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching
Box) เครื่องกระจำยสัญญำณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card,
Anti virus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่ำนและบันทึก
ข้อมูล แบบต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette)
แบบฮำร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดรี อม (CD-ROM) แบบ
ออพติคอล (Optical) เป็นต้นฯลฯ จำนวน 30,000.-บำท
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ

รวม

90,000 บาท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

เพื่อจ่ำยค่ำไฟฟ้ำในสำนักงำน/ในที่สำธำรณะ รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยที่ตอ้ งชำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษี ใน
กิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำหนองทุ่ม
จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคล บ้ำน
หนองรวก หมูท่ ี่ 2 และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงปุญญำวำส บ้ำนโคกล่ำม หมูท่ ี่ 8 จำนวน 50,000.-บำท

ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล
เพื่อจ่ำยค่ำน้ำประปำในสำนักงำนหรือที่สำธำรณะรวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยที่ตอ้ งชำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษี ใน
กิจกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำหนองทุ่มจำนวน
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2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคล บ้ำนหนอง
รวก หมูท่ ี่ 2 และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงปุญญำวำส
บ้ำนโคกล่ำม หมูท่ ี่ 8 จำนวน 20,000.-บำท
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม เช่น ค่ำ
โทรภำพ (โทรสำร) ค่ำเทเลกซ์ ค่ำวิทยุติดตำมตัว ค่ำวิทยุ
สื่อสำร ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้
ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ดและค่ำสื่อสำร
อื่น ๆ เช่น ค่ำเคเบิล้ ทีวี ค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม เป็น
ต้น และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใช้บริกำร
ดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ เกี่ยวกับกำรใช้บริกำร
จำนวน 20,000.- บำท
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
เก้ำอีส้ ำนักงำน
เพื่อจัดซื้อเก้ำอีส้ ำนักงำนมีพนักพิงและที่นั่งขึน้ โครงเหล็ก
และหุ้มหนังสังเครำะห์ สำมำรถหมุนเก้ำอีไ้ ด้รอบตัว 360
องศำ ปรับระดับควำมสูงของเก้ำอี้ได้ระหว่ำง 87-97 ซม.
จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,200.- บำท สำหรับสำนักงำนกอง
กำรศึกษำศำสนำ และวัฒนธรรม (ตำมรำคำท้องตลำด
เนื่องจำกไม่ได้กำหนดในมำตรฐำนครุภัณฑ์ ตำมหนังสือ
สำนักงบประมำณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0731.1/ ว31
ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2563)
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560

จำนวน

20,000 บำท

รวม

279,080 บาท

รวม

279,080 บาท

จำนวน

6,400 บำท
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เครื่องปรับอำกำศแบบแขวน

จำนวน

238,200 บำท

จำนวน

8,580 บำท

เพื่อจัดซื้อตู้กดน้ำเย็นแบบถังคว่ำสแตนเลส จำนวน 1 หัว
ก๊อก สำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคล จำนวน
1 เครื่อง และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงปุญญำวำส
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,290.-บำท (ตำมรำคำท้องตลำด
เนื่องจำกไม่ได้กำหนดในมำตรฐำนครุภัณฑ์
ตำมหนังสือสำนักงบประมำณ ด่วนสุด ที่ นร 0731.1/
ว 31 ลงวันที2่ 2 ธันวำคม 2563)
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV
จำนวน

8,900 บำท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบแขวน ขนำด 30,000 บี
ทียู จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ39,700.- บำท (รำคำรวมค่ำ
ติดตัง้ ) สำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคล จำนวน
3 เครื่อง และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงปุญญำวำส
จำนวน 3 เครื่อง (จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ตำมหนังสือสำนักงบประมำณ ด่วนที่สุดที่
นร. 0731.1/ ว 31 ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2563 )
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
ตู้กดน้ำเย็นแบบถังคว่ำสแตนเลส

เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ควำมละเอียดจอภำพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนำด 40 นิว้
จำนวน 1 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัย
มงคล จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
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ครุภัณฑ์ ตำมหนังสือสำนักงบประมำณ ด่วน
ที่สุด ที่ นร. 0731.1/ ว 31 ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2563 )
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงำน
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
วัดสว่ำงปุญญำวำส จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000.- บำท
จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ ฐำนกำร
จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภำคม 2563 คุณลักษณะพืน้ ฐำน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกน
หลัก (4 Core) มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ ฐำน ไม่น้อย
กว่ำ 3.1 GHz หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 4 MB
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 1 TB หรือมี Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD – RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10 / 100 / 1000 Bas
e-Tหรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ ดีกว่ำ ไม่
น้อยกว่ำ 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเม้ำท์
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 นิว้ จำนวน 1 หน่วย

จำนวน

17,000 บำท
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-เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำร
จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือน พฤษภำคม 2563 ประกำศ ณ วันที่ 12 พฤษภำคม
2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

1,789,200 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

1,789,200 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,789,200 บาท

จำนวน

1,789,200 บำท

รวม

155,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

155,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

155,000 บาท

จำนวน

155,000 บำท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ อบต.
นำหนองทุ่มจำนวน 6 โรงเรียน
เพื่อดำเนินกำรจัดซื้ออำหำรกลำงวันให้แก่เด็กนักเรียนใน
พืน้ ที่ อบต. นำหนองทุ่ม จำนวน 6 โรงเรียน
เพื่อจัดสรรให้กับนักเรียนชั้นอนุบำลถึงชั้นประถมศึกษำปี
ที่ 6 จำนวน 426 คน อัตรำคน ละ 21.-บำท
จำนวน 200 วัน จำนวน 1,789,200.-บำท
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2564
จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 หน้ำที่ 202 โครงกำรที่ 11ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
พื่ออุดหนุนกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษำในเขตพืน้ ที่องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลนำหนองทุ่มจำนวน 6 โรงเรียน เพื่อ
ดำเนินกำรโครงกำร ดังนี้ 1.อุดหนุนกลุ่มโรงเรียน
ประถมศึกษำในเขตพืน้ ที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำหนอง
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ทุ่ม จำนวน 6 โรงเรียน ใน หมูท่ ี่ 1,2,4,5,6 ,8 รวมกัน
จำนวน 20,000.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรม
โครงกำรอบรมค่ำยเยำวชนเศรษฐกิจพอเพียง จำก
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 )เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 หน้ำที่ 206 โครงกำรที่ 20
2.อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษำในเขตพืน้ ที่องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลนำหนองทุ่มจำนวน 6 โรงเรียน ในหมู่
ที่ 1,2,4,5,6 และ 8 รวมกัน จำนวน 45,000.- บำท เพื่อ
จ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมโครงกำรอบรมเข้ำค่ำยวิชำกำร
อำเซียน (AEC) สำหรับเด็กนักเรียนในเขตพืน้ ที่องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลนำหนองทุ่ม จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 207 โครงกำรที่ 21
3.อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนโคกงำมจำนวน 15,000.- บำท เพื่อ
จ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมโครงกำรเลีย้ งปลำดุกในบ่อ
ซีเมนต์ และทำนำข้ำว จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.25612565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 208 โครงกำรที่ 22
4.อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนองรวก จำนวน 15,000.- บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมโครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะ
อำชีพกำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อซีเมนต์ จำกแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่
208 โครงกำรที่ 23
5.อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนนกเขำทอง จำนวน 15,000.บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมโครงกำรเลีย้ งปลำดุกในบ่อ
ซีเมนต์ จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 209 โครงกำรที่ 24
6.อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนดงพอง จำนวน 10,000.- บำท เพื่อ
จ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมโครงกำรผลิตและใช้ส่อื กำรเรียนกำร
สอน จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 209 โครงกำรที่ 25
7.อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ล้อม จำนวน 20,000.บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมโรงกำรกิจกรรมเกษตร
ชีวภำพเพื่อกำรเรียนรู้ทักษะอำชีพแบบพอเพียง จำก
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แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 หน้ำที่ 210 โครงกำรที่ 26
8.อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนโคกล่ำม จำนวน 15,000.-บำท เพื่อ
จ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมโครงกำรห้องเรียนเพื่อกำรเรียนรู้ จำก
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 หน้ำที่ 210 โครงกำรที่ 27

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1.ค่ำตอบแทนผูป้ ฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำร
บริหำรส่วนตำบล
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น
จำนวน 2 คน เดือนละ 5,000.-บำท จำนวน 12 เดือน เป็น
เงิน 120,000.-บำท
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยอำสำสมัคร
บริบำลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นพ.ศ.
2557 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่มท0819.2/ว6290ลง
วันที่ 18 ตุลำคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่มท.0819.2/ว0803 ลง
วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 218 โครงกำรที่ 16

รวม

886,000 บาท

รวม

646,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จำนวน

120,000 บำท

157
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
จ้ำงเหมำบุคคลปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุข

รวม

426,000 บาท

จำนวน

192,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบุคคลปฏิบัติงำนด้ำน
สำธำรณสุข จำนวน 2 อัตรำ เดือน 8,000.- บำท จำนวน 1
2 เดือน เป็นเงิน 192,000.- บำท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ
โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ จำนวน
2019 (COVID-19)

200,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรโครงกำรป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
จำนวน 200,000.-บำท
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 218 โครงกำรที่ 15
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำช
กุมำรี ในกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ กำร
สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึน้ ทะเบียนสัตว์ เป็นต้น
จำนวน 34,000.-บำท
- เป็นไปตำมระเบียบหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกรำคม 2560
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ 1745 ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2560
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษำยน 2561
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 212 โครงกำรที่ 5

จำนวน

34,000 บำท
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ค่าวัสดุ

รวม

100,000 บาท

จำนวน

100,000 บำท

งบเงินอุดหนุน

รวม

240,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

240,000 บาท

จำนวน

60,000 บำท

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรำยจ่ำย เพื่อประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำ
สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องชำระพร้อมกับค่ำ
วัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง อำทิ
เช่น ชุดเครื่องมือผ่ำตัดที่วำงกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้ำ
หลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหำมคนไข้ คีมถอนฟัน
เครื่องวัดน้ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือ
วิทยำศำสตร์ สำลีและผ้ำพันแผล เวชภัณฑ์
แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยำ
ต่ำงๆ เลือด สำยยำง ลูกยำง หลอดแก้ว ลวดเชื่อม
เงิน ถุงมือ กระดำษกรอง จุกต่ำงๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อกำรทดลอง
วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ทรำยเคลือบ
สำรเคมี (ทรำยอะเบท) สำรเคมีพ่นกำจัด
ยุงลำย ฯลฯ จำนวน 100,000.-บำท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
1. เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ตำบลนำหนองทุ่ม เพื่อดำเนินโครงกำรส่งเสริมแพทย์แผน
ไทยใส่ใจในคุณภำพชีวิต จำนวนเงิน 30,000.- บำท
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 213 โครงกำรที่ 7
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2. เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ตำบลบ้ำนนำแก เพื่อดำเนินโครงกำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัย
ด้ำนอำหำร จำนวน 30,000.-บำท
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 214 โครงกำรที่ 8
เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน
อุดหนุนคณะกรรมกำรหมูบ่ ้ำน จำนวน 9 หมูบ่ ้ำน หมูท่ ี่
1,2,4,5,6,8,15,18 และ หมู่ที่ 19 (โครงกำรพระรำชดำริด้ำน
สำธำรณสุข)
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำร
หมูบ่ ้ำน จำนวน 9 หมูบ่ ้ำน หมู่1,2,4,5,6,8,15,18และหมู่
ที่ 19 เพื่อดำเนินโครงกำรพระรำชดำริดำ้ น
สำธำรณสุข จำนวนเงิน 180,000 บำท
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 215,216 โครงกำรที่ 10,11,12

จำนวน

180,000 บำท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ
กำรส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำในด้ำนอำชญำกรรม โรคเอดส์กำร
ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี

รวม

110,000 บาท

รวม

110,000 บาท

รวม

110,000 บาท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำใน
ด้ำนอำชญำกรรม โรคเอดส์กำรละเมิดสิทธิเด็กและสตรี
ในกำรดำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำในด้ำน
อำชญำกรรม โรคเอดส์ กำรละเมิดสิทธิเด็กและสตรี เช่น
กำรฝึกอบรม กำรเดินรณรงค์ กำรจัดนิทรรศกำร เป็นต้น
จำนวน 20,000.-บำท
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 )
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำ 224 โครงกำรที่ 5
กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวติ สตรีและครอบครัว
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกิจกรรมกำรส่งเสริมพัฒนำ
คุณภำพชีวติ สตรี ครอบครัว เช่น กำรฝึกอบรมกำรเดิน
รณรงค์ กำรจัดนิทรรศกำร ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของบทบำทสตรีกำรยุติควำมรุนแรง
ในครอบครัวและกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรกำรตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น เป็น
ต้น จำนวน 30,000.-บำท
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 224 โครงกำรที่ 6
ส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำน
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน เช่นกำร
จัดกิจกรรมกำรศึกษำดูงำนหรือกำรอบรมส่งเสริมกลุ่ม
อำชีพ และกำรลดภำวะค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน
20,000.-บำท
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 225 โครงกำรที่ 9
ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนชรำ คนพิกำร
และผู้ด้อยโอกำส
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินกิจกรรมกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนชรำ คนพิกำร และ
ผูด้ ้อยโอกำส จำนวน 30,000.-บำท
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำมอำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลำคม 2560 หนังสือกระทรวง
มหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่
29 พฤศจิกำยน 2560 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4
มกรำคม 2561

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท
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- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 225 โครงกำรที่ 7
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น

รวม

2,448,726 บาท

รวม

1,591,326 บาท

รวม

1,591,326 บาท

จำนวน

806,640 บำท

จำนวน

48,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่
จ่ำยควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ให้แก่พนักงำนส่วนตำบลตำมประกำศคณะกรรมกำร
พนักงำนส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 42 ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์
2559 และพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผน
อัตรำกำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2561-2563และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ำยไว้จำนวน 12 เดือน
แยกรำยละเอียดดังนี้ จำนวน 3 ตำแหน่ง
1.1 ตำแหน่ง นักบริหำรงำนช่ำง จำนวน 416,160.-บำท
1.2 ตำแหน่ง นำยช่ำงโยธำ
จำนวน 195,240.-บำท
1.3 ตำแหน่ง นำยช่ำงไฟฟ้ำ
จำนวน 195,240.-บำท
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวของข้ำรำชกำร
พนักงำนจ้ำง ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
พนักงำนส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ลง
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วันที่ 27 ตุลำคม 2547 ประกอบกับมติ ก.จ.
ก.ท. และ อบต. ได้มมี ติในกำรประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อ
วันที่ 25 มิถุนำยน 2551 เห็นชอบกำหนดให้ข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำง
ได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำครองชีพชั่วครำว
ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำร (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2551 จำนวนตำมอัตรำตำมที่ปรำกฏ
ในแผนอัตรำกำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-2566)
คำนวณตัง้ จ่ำยไว้ จำนวน 12 เดือน แยกรำยละเอียดดังนี้
1.ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 ตำแหน่ง
1.1 ตำแหน่ง นำยช่ำงโยธำ จำนวน 24,000.-บำท
1.2 ตำแหน่ง นำยช่ำงโยธำ จำนวน 24,000.-บำท
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น เงิ น ประจ ำต ำแหน่ ง รำยเดื อ นของผู้ ด ำรง
ต ำแหน่ ง บริ ห ำร อ ำนวยกำร พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริ ห ำรงำนบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 จ ำนวนอั ต รำ
ตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำกำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2561
-2563 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ปั จ จุ บั น ) โดยค ำนวณ
ตั้ ง จ่ ำ ย ไ ว้ จ ำ น ว น 12 เ ดื อ น แ ย ก ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด ดั ง นี้
1. เงินประจำตำแหน่ง นักบริหำรงำนช่ำง ระดับ 7
(ผู้ อ ำนวยกำรกองช่ ำ ง) จ ำนวน 42,000.-บำท ตำมมติ ก.
อบต. จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 92/2560 ลงวันที่ 9 พฤษภำคม
2560 เรื่องให้ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นสำยงำนผู้บริหำรได้รับ
เงินค่ำประจำตำแหน่ง

จำนวน

42,000 บำท
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ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

จำนวน

624,006 บำท

จำนวน

70,680 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและ
พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลจังหวัด ชัยภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2559 จำนวน
อัตรำตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำกำลังสำมปี (ปีงบประมำณ
2561-2563 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) คำนวณตั้งจ่ำยไว้
จำนวน 12 เดือน แยกรำยละเอียด ดังนี้
1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จำนวน 4 ตำแหน่ง
1.1 ตำแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร จำนวน
160,368.- บำท
1.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ จำนวน 160,116.- บำท
1.3 ตำแหน่ง ผูช้ ่วยนำยช่ำงโยธำ
จำนวน 160,116.- บำท
1.4 ตำแหน่ง พนักงำนขับเครื่องจักรกล จำนวน
117,312.-บำท
2. พนักงำนจ้ำงทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง
2.1 ตำแหน่ง คนงำนทั่วไป 3 คนๆละ 108,000.- บำท
จำนวน 324,000.-บำท
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวของ
ข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำง ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกำศ
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนตำบล
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ลงวันที่ 27 ตุลำคม 2547
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ประกอบกับมติ ก.จ..ก.ท.และ อบต. ได้มมี ติในกำรประชุม
ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2551 เห็นชอบกำหนด
ให้ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจำ
และพนักงำนจ้ำงได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน
ค่ำครองชีพชั่วครำวของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำของส่วน
รำชกำรฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 จำนวนอัตรำตำมที่
(ปรำกฏในแผนอัตรำกำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 25612563 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) คำนวณตั้งจ่ำยไว้
จำนวน 12 เดือน แยกรำยละเอียดดังนี้
1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จำนวน 4 ตำแหน่ง
1.1 ตำแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร จำนวน 5,220.บำท
1.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ จำนวน 5,460.-บำท
1.3 ตำแหน่ง ผูช้ ่วยนำยช่ำงโยธำ จำนวน 24,000.-บำท
1.4 ตำแหน่ง พนักงำนขับเครื่องจักรกล จำนวน 24,000.บำท
2. พนักงำนจ้ำงทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง
1.1 ตำแหน่ง คนงำนทั่วไป จำนวน 3 คนๆ
ละ 12,000 บำท จำนวน 36,000.-บำท
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจำ
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่ ผูบ้ ริหำร
พนักงำนส่วนตำบล และลูกจ้ำงประจำ ที่มสี ิทธิได้ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วน
ที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559

รวม

778,600 บาท

รวม

9,600 บาท

จำนวน

9,600 บำท

166
เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลง
วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559 เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร หนังสือกระทรวงมหำดไทย
ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559
เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบำรุง และระเบียบกระทรวงมหำ
ไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หรือหนังสือสั่งกำรต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง จำนวน 9,600.-บำท
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร อำทิ
เช่น รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำว
ทำงวิทยุ กระจำยเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แยกรำยละเอียด ดังนี้
1. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับวำรสำรค่ำธรรมเนียม ค่ำถ่ำย
เอกสำร ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ค่ำล้ำงอัดภำพ ล้ำงอัด
ฟิล์ม ค่ำจ้ำงเหมำติดตั้งไฟฟ้ำ ประปำภำยในบริเวณอำคำรที่
ทำกำร อบต. ค่ำจ้ำงเหมำติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ค่ำจ้ำง
เหมำตรวจคุณภำพน้ำ ค่ำจ้ำงเหมำรถบรรทุก ค่ำจ้ำงเหมำรถ
แทรกเตอร์ ค่ำจ้ำงเหมำรถแบคโฮ รถเกรดเดอร์ รถบด
สั่นสะเทือน เป็นต้น
2.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดทำสื่อโฆษณำและเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผลกำรปฏิบัติงำนของอบต.นำหนองทุ่ม หรือ
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนผูม้ ีหน้ำที่เสียภำษียื่นแบบชำระ
ภำษีในระยะเวลำที่กำหนด เป็นต้น

รวม

604,000 บาท

จำนวน

384,000 บำท
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3.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรำงวัดที่ดิน เป็นต้น
4.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเขียนแบบ ออกแบบ
รับรองแบบ เป็นต้น
5.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลในกำรช่วย
ปฏิบัติงำนประจำรถบรรทุกกระเช้ำไฟฟ้ำพร้อมติดตัง้ เครน
ไฮโดรลิคส์ จำนวน 2 อัตรำ เดือนละ 8,000 บำท
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 192,000 บำท
6.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลในกำรช่วย
ปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงโยธำ/ก่อสร้ำง/สำรวจ จำนวน
1 อัตรำ เดือนละ 8,000 บำท จำนวน 12 เดือน
เป็นเงิน 96,000 บำท
7.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลในกำรช่วย
ปฏิบัติงำนกองช่ำง จำนวน 1 อัตรำ
เดือนละ 8,000 บำท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 96,000 บำท
8.ค่ำ K เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินเพิ่มหรือลดเงินชดเชยค่ำงำน
ก่อสร้ำงตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) ตำมหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยำยน
พ.ศ. 2560 เรื่อง กำรขอรับเงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำงตำม
สัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรเดิ น ทำงไปรำชกำร ใน
รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้ เลีย้ งเดินทำง ค่ำเช่ำที่พัก
ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเ ศษ
ค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำรใช้ จ่ ำ ยสนำมบิ น ค่ ำ ลงทะเบี ย น
ต่ ำ งๆ ฯลฯ ตำมระเบี ย บ กระทรวงมหำดไทยว่ ำ ด้ ว ย
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรเดิ น ทำงไปรำชกำรของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จำนวน 20,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท
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ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

จำนวน

200,000 บำท

รวม

165,000 บาท

จำนวน

30,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์
เช่น รถยนต์บรรทุกกระเช้ำไฟฟ้ำพร้อมติดตั้งเครนไฮโดร
ลิคส์ เครื่องพิมพ์ดดี เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอำกำศโต๊ะ ตู้ เครื่องถ่ำยเอกสำร เป็นต้น
ค่ำบำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ อื่นๆ
เช่นวัสดุต่ำงๆ หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำ
สำธำรณะประจำหมู่บ้ำน เป็นต้น จำนวน 200,000.-บำท
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุสำนักงำน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิน้ เปลืองรวมถึงรำยจ่ำยเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำร
ซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ตอ้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น อำทิเช่น หนังสือ
เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก ที่
เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอี้
พลำสติก แปลงลบกระดำนดำตรำยำง ขำตั้ง(กระดำนดำ)
ที่ถูพืน้ ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน,แผนที่ พระ
บรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อสำนักงำน
หรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยจรำจรหรือแผ่นป้ำยต่ำงๆ
มู่ล,่ี ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นำฬิกำตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลองกระเป๋ำ ตำชั่งขนำด
เล็ก กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ำยำลบคำผิด
เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอล์ค สมุด ซอง
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เอกสำร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี
แบบใสน้ำยำลบกระดำษไขกระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป
เป๊ก เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน กระดำษไข แฟ้ม
สมุดบัญชีสมุดประวัติขำ้ รำชกำรจำกกำรซื้อหรือจ้ำง
พิมพ์ แบบพิมพ์ ผ้ำสำลี ธงชำติ สิ่งพิมพ์ที่ได้
ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขีผ้ ้งึ น้ำดื่มสำหรับบริกำร
ประชำชนในสำนักงำน ฯลฯ จำนวน 30,000.-บำท
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพื่ อ จ่ ำ ยเป็ น เงิ น ค่ ำ วั ส ดุ ไ ฟฟ้ ำ และวิ ท ยุ ประเภทวั ส ดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
ร ว ม ถึ ง ร ำ ย จ่ ำ ย เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ ดั ด แ ป ล ง ต่ อ เ ติ ม
หรื อ ปรั บ ปรุ ง วั ส ดุ รำยจ่ ำ ยเพื่ อ จั ด หำสิ่ ง ของที่ ใ ช้ ใ นกำร
ซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
รำยจ่ ำ ยที่ ต้ อ งช ำระพร้ อ มกั บ ค่ ำ วั ส ดุ เช่ น ค่ ำ ขนส่ ง
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง อำทิเช่น ไมโครโฟน ขำตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้ำ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำ เครื่องวัด
แรงดั นไฟฟ้ ำ มำตรส ำหรั บ ตรวจวงจรไฟฟ้ ำ เครื่ องประจุ
ไฟ ฟิวส์ เทปพันสำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ
หลอดไฟ เข็ ม ขั ด รั ด สำยไฟฟ้ ำ ปลั๊ ก ไฟฟ้ ำ สวิ ต ซ์ ไ ฟฟ้ ำ
หลอดวิ ท ยุ ท รำ นซิ ต เ ตอร์ แล ะชิ้ น ส่ วนวิ ท ยุ ลู ก ถ้ ว ย
สำยอำกำศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง คอยส์คอนเดนเซอร์ ขำหลอด
ฟ ลู อ อ เ ร ส เ ซ น ซ์ เ บ ร ก เ ก อ ร์ ส ำ ย อ ำ ก ำ ศ ห รื อ เ ส ำ
อำกำศ ส ำหรั บ วิ ท ยุ , เครื่ อ งรั บ โทรทั ศ น์ ,จำนรั บ สั ญ ญำณ
ดำวเทียม ดอกลำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่ำงๆ แผง
บังคับทำงไฟ ฯลฯ จำนวน 30,000.-บำท

จำนวน

30,000 บำท
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วัสดุก่อสร้ำง

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุก่อสร้ำง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิน้ เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำย
เพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สิน
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ตอ้ งชำระพร้อมกับ
ค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตัง้ อำทิ
เช่น ไม้ต่ำงๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวำน
กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนำดเล็ก เช่น ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สว่ำน โถส้วม อ่ำงล้ำงมือรำวพำดผ้ำ น้ำมันทำ
ไม้ ทินเนอร์ สีปูนซีเมนต์ ทรำย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก
กระเบือ้ งสังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทำสี ปูนขำว ท่อน้ำ
และอุปกรณ์ประปำ ท่อต่ำงๆ ท่อน้ำบำดำล ฯลฯ
จำนวน 30,000.-บำท
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม
บำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำย
ที่ตอ้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ
ประกันภัย ค่ำติดตัง้ อำทิเช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปำกตำย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์ กระจก
โค้งมน ล๊อคพวงมำลัย สัญญำณไฟกระพริบ สัญญำณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจรำจร ยำงรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสก
รู สำยไมล์ เพลำ ฟิล์มกรองแสง เบำะรถยนต์ เครื่องยนต์
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมำลัย สำยพำน
ใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ จำนจ่ำย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟ
หน้ำ ไฟเบรก อำนจักรยำน ตลับลูกปืน กระจกมองข้ำง
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รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ จำนวน 15,000.บำท
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น วัสดุ
สิน้ เปลือง รำยจ่ำยที่ตอ้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำ
ขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตัง้ อำทิเช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ำมันเชือ้ เพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊ำด น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันเตำ น้ำมันจำรบี น้ำมันเครื่อง ถ่ำน
ก๊ำส ฯลฯ จำนวน 30,000.-บำท
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำร
ซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ตอ้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ
เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง อำทิ
เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูลอุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Dis
c,Digital Video Disc , Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge
Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล หน่วย
ประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดรี อมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board)
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีซ่ ิป (Memory Chip)
เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder)
เมำส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
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บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจำย
สัญญำณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)
เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Car
d) เป็นต้น เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูล แบบต่ำงๆ เช่น แบบ
ดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮำร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบ
ซีดรี อม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical)เป็น
ต้น ฯลฯ จำนวน 30,000.-บำท
งบลงทุน

รวม

78,800 บาท

รวม

78,800 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงำน
ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน

จำนวน

5,900 บำท

ตู้เหล็ก แบบ 2 บำท จำนวน 5,900 บำท
-เพื่อจัดซื้อตูเ้ หล็ก แบบ 2 บำน จำนวน 1 หลัง ๆ
ละ 5900.-บำท
รำยละเอียดดังนี้
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3.คุณสมบัติตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)
ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
เครื่องเชื่อม INVERTER

จำนวน

10,000 บำท

ค่าครุภัณฑ์

-เพื่อจัดซื้อเครื่องเชื่อม INVERTER จำนวน 10,000 บำท
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง จำนวน 10,000.-บำท เพื่อจัดซื้อ
เครื่องเชื่อม INVERTER 200 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ
ละ รำคำ 10,000.-บำท
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
1.เทคโนโลยี IGBT กระแสไฟคงที่ ออกเต็มกำลัง ไม่มี
สะดุด อำยุกำรใช้งำนนำน
2.ระบบ Hot start ช่วยเพิ่มกระแสในกำรเริ่มต้นเชื่อมจุดอำร์ก
ได้สะดวก รวดเร็ว
3.ระบบ ARC Force ช่วยเพิ่มแรงดัน และหลอมละลำยชนิด
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ฟลักซ์ของลวดให้ซึมลึกไปในชิน้ งำนมำกขึ้น
4.มีระบบ Anti stick ช่วยป้องกันไฟดูด ขณะเปลี่ยนลวดเชื่อม
และไม่อำร์กชิน้ งำนเวลำหยุดพัก
5.มีระบบป้องกันตัวเครื่องช็อตจำกแรงดันไฟฟ้ำที่ตก หรือ
เกินกำลัง
6.สำมำรถใช้กับสำยเชื่อมได้ 100 เมตร โดยที่กระแสไฟไม่ตก
7.เชื่อมได้แม่นยำ ตอบโจทย์กำรใช้งำนต่อเนื่อง
8.ได้รับฉลำกประหยัดพลังงำน ประสิทธิภำพสูงเบอร์ 5
เครื่องตัดคอนกรีต
จำนวน

30,000 บำท

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จำนวน 30,000 บำท
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง จำนวน 30,000.-บำท เพื่อจัดซื้อ
เครื่องตัดคอนกรีต พร้อมเครื่องยนต์
เบนซิน 9 แรงม้ำ ขนำด 14 นิว้ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ รำคำ
30,000.-บำท
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
1.เหมำะสำหรับหน้ำงำนตัดพืน้ คอนกรีตหรือพื้นปูน และเซำะ
ร่องถนน
2.ใช้งำนได้ทั้งใบตัด ไฟเบอร์กลำส และใบตัดเพชร
3.ประกอบร่วมกับเครื่องยนต์ 9 แรงม้ำ (เบนซิน)
4.ผลิตจำกวัสดุคุณภำพดี ผลิตโดยฝีมอื คนไทย
5.สำมำรถปรับควำมลึกของใบตัดได้ พร้อมถังบรรจุน้ำหล่อ
เลี้ยงใบตัด
6.ระบำยควำมร้อนใบตัดด้วยน้ำ
7.ขนำด 14 นิว้
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้ำ แบบมือถือ
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้ำ แบบมือถือ 6,400 บำท
จำนวน ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง จำนวน 6,400.-บำท
เพื่อจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้ำ แบบมือถือ ขนำด 8 นิว้
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ รำคำ 6,400.-บำท

จำนวน

6,400 บำท

174
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
1.ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,100 วัตต์
ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที
2.ตัดไม้ได้หนำ ไม่น้อยกว่ำ 65 มิลลิเมตร
3.ขนำดที่กำหนดเป็นเส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบเลื่อยขั้นต่ำ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนสำนักงำน
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำน
สำนักงำน จำนวน 1 เครื่อง ๆละ 17,000.-บำท
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
-มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกน
หลัก (4 core) มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ ฐำนไม่น้อย
กว่ำ 3 GHz หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ตอ้ งใช้ควำมสำมำรถในกำร
ประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกันขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 4 MB
-มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนำดควำมจุไม่นอ้ ยกว่ำ 250 GB จำนวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 BaseT หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง

จำนวน

17,000 บำท
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-มีแป้นพิมพ์และเมำส์
-มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิว้ จำนวน 1 หน่วย
เครื่องพิมพ์
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ รำคำ 9,500 บำท
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันอิงค์
เจ็ท รำคำ เครื่องละ ๆ 9,500 บำท
คุณลักษณะพืน้ ฐำน
-ให้งำนพิมพ์คุณภำพสูง คมชัด ด้วยควำมละเอียดในกำร
พิมพ์ 1,200 x 4,800 dpi, หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร
-ควำมเร็วในกำรพิมพ์เอกสำร ขำว-ดำ/สี 35/27 แผ่นต่อ
นำที (Fast Mode), 22/20 (ISO) ขนำด A4
-ควำมเร็วกำรพิมพ์แผ่นแรก 6 วินำที รวดเร็วทันใจ
-ควำมเร็วในกำรถ่ำยเอกสำร ขำว-ดำ/ สี 12/9 แผ่นต่อ
นำที (ISO), ถ่ำยเอกสำรได้ถึงขนำด A4
-ควำมละเอียดในกำรสแกน
สูงสุด 19,200 x 19,200 dpi (interpolated )
-ควำมเร็วในกำรแฟกซ์ 9 วินำทีตอ่ แผ่น, PC Fax รับและ
ส่ง (Mac ได้เฉพำะส่งเท่ำนั้น)
-พิมพ์สองหน้ำอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลำพลิกกระดำษ
-หน้ำจอ LCD ระบบสัมผัส ขนำด 2.7 นิว้ สำมำรถสั่งพิมพ์
ข้อมูลที่หน้ำจอได้ทันที
-ถำดป้อนกระดำษมำตรฐำน รองรับ 250 แผ่น ใส่ได้ถงึ
ขนำด A3 มีช่องใส่กระดำษด้วยมือทีละแผ่น
ด้ำนหลัง (Bypass Tray)
-หน่วยควำมจำมำตรฐำน 128 MB
-รองรับ Direct Print ผ่ำน USB Flash Memory (JPEG)
-สำมำรถเชื่อมต่อผ่ำน WiFi Direct Print,
Mobile Print : Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint, Mopria,
และ Google Cloud Print
-ใช้งำนร่วมกับหมึกพิมพ์องิ ค์เจ็ทแยก 4 สี LC3617 BK/C/M/Y หรือ LC-3619 XLBK/XLC/XLM/XLY เพื่อ
ประสิทธิภำพงำนพิมพ์ที่สูงสุด

จำนวน

9,500 บำท
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งำนไฟฟ้ำและประปำ
งบลงทุน
ค่ำที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำก่อสร้ำงอำคำร หรือสิ่งปลูกสร้ำงต่ำง ๆ
โครงกำรต่อเติมหลังคำกันสำดด้ำนหน้ำโรงครัวและ
โดม ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคล บ้ำนหนองรวก
หมูท่ ี่ 2 ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ
โครงกำรต่อเติมหลังคำกันสำดด้ำนหน้ำโรงครัวและ
โดม ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคล บ้ำนหนองรวก
หมูท่ ี่ 2 ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ
งบประมำณ 105,700.-บำท (-หนึ่งแสนห้ำพันเจ็ด
ร้อยบำทถ้วน-)
ลักษณะงำน
-งำนต่อเติมหลังคำกันสำดด้ำนหน้ำโรงครัวและ
โดม ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคล บ้ำนหนองรวก
หมูท่ ี่ 2 ขนำด กว้ำง 4.40 เมตร ยำว 16.50 เมตร
พร้อมป้ำยโครงกำร จำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำม
แบบ อบต.กำหนด นำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 186
โครงกำรที่ 202 (กองกำรศึกษำฯ รับผิดชอบ)
โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรเพื่อจัดทำเป็นสำนักงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณะภัย ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
กำรเกษตรเพื่อจัดทำเป็นสำนักงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณะภัย ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมำณ 334,000.-บำท (-สำมแสนสำมหมื่น

รวม 4,106,999 บำท
รวม 3,846,400 บำท
รวม 3,846,400 บำท
จำนวน

105,700 บำท

จำนวน

334,000 บำท
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สี่พันบำทถ้วน-)
ลักษณะงำน
-งำนปรับปรุงอำคำรศูนย์ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรเพื่อจัดทำเป็นสำนักงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณะภัย ขนำดกว้ำง 5 เมตร
ยำว 14.00 เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร
จำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ อบต.
กำหนด นำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 178
โครงกำรที่ 192
โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก วัดสว่ำง
ปุญญำวำส บ้ำนโคกล่ำม หมู่ที่ 8 ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก วัด
สว่ำงปุญญำวำส บ้ำนโคกล่ำม หมูท่ ี่ 8
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมำณ 117,700.-บำท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
เจ็ดพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน-)
ลักษณะงำน
-งำนปรับปรุงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก วัดสว่ำง
ปุญญำวำส บ้ำนโคกล่ำม หมู่ที่ 8 หลังคำโครงเหล็ก
ขนำดกว้ำง 5.10 เมตร ยำว 18.50 เมตร พร้อมป้ำย
โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ อบต.
กำหนดนำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 191 โครงกำร
ที่ 211 (กองกำรศึกษำฯ รับผิดชอบ)
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยข้ำงสระ
น้ำสำธำรณะประโยชน์ หมู่ที่ 19 บ้ำนโคกล่ำมพัฒนำ
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

จำนวน

117,700 บำท

จำนวน

231,000 บำท
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โครงกำรก่อสร้ำงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสำยข้ำง
สระน้ำสำธำรณะประโยชน์ หมูท่ ี่ 19 บ้ำนโคกล่ำม
พัฒนำ
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมำณ 231,000.-บำท (-สองแสนสำมหมื่น
หนึ่งพันบำทถ้วน-)
ลักษณะงำน
-งำนก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยข้ำงสระ
น้ำสำธำรณะประโยชน์ หมู่ที่ 19 บ้ำนโคกล่ำม
พัฒนำ ขนำดดำเนินกำร กว้ำง 5.00 เมตร
ยำว 70 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ คสล.
ไม่น้อยกว่ำ 350 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร
จำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ อบต.กำหนด
นำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 72 โครงกำรที่ 37
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยโนนส้ม
โฮง-หนองผือ หมูท่ ี่ 3บ้ำนนำหนองทุ่ม ตำบล
นำหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยโนน
ส้มโฮง-หนองผือ หมูท่ ี่ 3 บ้ำนนำหนองทุ่ม ตำบล
นำหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมำณ 217,000.-บำท (-สองแสนหนึ่งหมื่น
เจ็ดพันบำทถ้วน-)
ลักษณะงำน
-งำนก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยโนนส้ม
โฮง-หนองผือ หมูท่ ี่ 3 บ้ำนนำหนองทุ่ม ขนำด
ดำเนินกำร กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 84 เมตร หนำ 0.1
5 เมตร หรือพืน้ ที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 336 ตำรำง
เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
รำยละเอียดตำมแบบ อบต.กำหนด นำมำจำก
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 54 โครงกำรที่ 7

จำนวน

217,000 บำท
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โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยคุ้มท่ำ
ขำม หมูท่ ี่ 13 บ้ำนนำแกใต้ ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยคุ้ม
ท่ำขำมหมูท่ ี่ 13 บ้ำนนำแกใต้ ตำบลนำหนอง
ทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมำณ 217,000.-บำท (-สองแสนหนึ่งหมื่น
เจ็ดพันบำทถ้วน-)
ลักษณะงำน
-งำนก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยคุ้มท่ำ
ขำม หมูท่ ี่ 13 บ้ำนนำแกใต้ ขนำดดำเนินกำร กว้ำง
4.00 เมตร ยำว 84 เมตรหนำ 0.15 เมตร หรือ
พืน้ ที่ คสล.ไม่นอ้ ยกว่ำ 336 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำย
โครงกำร จำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ
อบต.กำหนด นำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 64
โครงกำรที่ 22
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยนำตำ
แก้ว หมูท่ ี่ 10 บ้ำนนำแกเหนือ ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยนำตำ
แก้ว หมูท่ ี่ 10 บ้ำนนำแกเหนือ ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมำณ 217,000.-บำท (-สองแสนหนึ่งหมื่น
เจ็ดพันบำทถ้วน-)
ลักษณะงำน
-งำนก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยนำตำ
แก้ว หมูท่ ี่ 10 บ้ำนนำแกเหนือ ขนำดดำเนินกำร
กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 84 เมตร หนำ 0.15 เมตร
หรือพืน้ ที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 336 ตำรำงเมตร พร้อม

จำนวน

217,000 บำท

จำนวน

217,000 บำท
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ป้ำยโครงกำร จำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ
อบต.กำหนด นำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 62
โครงกำรที่ 19
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำน
โนนสง่ำ-คุ้มภูโค้ง หมูท่ ี่ 12 บ้ำนโนนสง่ำ
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำน
โนนสง่ำ-คุ้มภูโค้ง หมูท่ ี่ 12 บ้ำนโนนสง่ำ ตำบลนำ
หนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมำณ 217,000.-บำท (-สองแสนหนึ่งหมื่น
เจ็ดพันบำทถ้วน-)
ลักษณะงำน
-งำนก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนโนน
สง่ำ-คุ้มภูโค้ง หมูท่ ี่ 12 บ้ำนโนนสง่ำ ขนำด
ดำเนินกำร กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 84 เมตร
หนำ 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ คสล.ไม่น้อย
กว่ำ 336 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร
จำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ อบต.
กำหนด นำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 63
โครงกำรที่ 21
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำน
หนองรวกพัฒนำ-ห้วยอีด่ำน หมูท่ ี่ 18 บ้ำนหนองรวก
พัฒนำ ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำน
หนองรวกพัฒนำ-ห้วยอีด่ำน หมูท่ ี่ 18
บ้ำนหนองรวกพัฒนำ ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมำณ 168,000.-บำท (-หนึ่งแสนหกหมื่น
แปดพันบำทถ้วน-)

จำนวน

217,000 บำท

จำนวน

168,000 บำท
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ลักษณะงำน
-งำนก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำน
หนองรวกพัฒนำ-ห้วยอีด่ำนหมูท่ ี่ 18 บ้ำนหนองรวก
พัฒนำขนำดดำเนินกำร กว้ำง 5.00 เมตร
ยำว 51 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ คสล.
ไม่น้อยกว่ำ 255 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร
จำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ อบต.กำหนด
นำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 70 โครงกำรที่ 33
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยป่ำช้ำ
สำธำรณะประโยชน์ – ลำห้วยอีง่อง หมูท่ ี่ 9 บ้ำน
นำหนองทุ่มใต้ ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยป่ำช้ำ
สำธำรณะประโยชน์ – ลำห้วยอีง่อง หมูท่ ี่ 9
บ้ำนนำหนองทุ่มใต้ ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมำณ 211,000.-บำท (-สองแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันบำทถ้วน-)
ลักษณะงำน
-งำนก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยป่ำช้ำ
สำธำรณะประโยชน์ – ลำห้วยอีงอ่ ง หมู่ที่ 9 บ้ำนนำ
หนองทุ่มใต้ขนำดดำเนินกำร กว้ำง 5.00 เมตร
ยำว 64 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ คสล.
ไม่น้อยกว่ำ 320 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร
จำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ อบต.กำหนด
นำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 62 โครงกำรที่ 18

จำนวน

211,000 บำท
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โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยภำยใน
ชุมชนหินผำฟ้ำน้ำ หมูท่ ี่ 17 บ้ำนนำแกท่ำขอนยุง
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำย
ภำยในชุมชนหินผำฟ้ำน้ำ หมูท่ ี่ 17 บ้ำนนำแกท่ำ
ขอนยุง ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ
งบประมำณ 217,000.-บำท (-สองแสนหนึ่งหมื่น
เจ็ดพันบำทถ้วน-)
ลักษณะงำน
-งำนก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยภำยใน
ชุมชนหินผำฟ้ำน้ำหมู่ที่ 17 บ้ำนนำแกท่ำขอนยุง
ขนำดดำเนินกำร กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 84 เมตร
หนำ 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 336
ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
รำยละเอียดตำมแบบ อบต.กำหนด นำมำจำก
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 65 โครงกำรที่ 25
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยภำยใน
หมูบ่ ้ำนนำล้อม หมูท่ ี่ 15 บ้ำนนำล้อมตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำย
ภำยในหมูบ่ ้ำนนำล้อมหมู่ที่ 15 บ้ำนนำล้อม
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมำณ 150,000.-บำท (-หนึ่งแสนห้ำหมื่น
บำทถ้วน-)
ลักษณะงำน
-งำนก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยภำยใน
หมูบ่ ้ำนนำล้อมหมูท่ ี่ 15 บ้ำนนำล้อม ขนำด
ดำเนินกำร กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 58 เมตร
หนำ 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ คสล.ไม่น้อย

จำนวน

217,000 บำท

จำนวน

150,000 บำท

183
กว่ำ 232 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร
จำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ อบต.กำหนด
นำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 68 โครงกำรที่ 29
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยลำห้วย
ใหญ่–แยกดงพอง,นกเขำทอง หมูท่ ี่ 14 บ้ำนโนนรัง
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยลำ
ห้วยใหญ่–แยกดงพอง,นกเขำทอง หมูท่ ี่ 14 บ้ำนโนน
รัง ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมำณ 217,000.-บำท (-สองแสนหนึ่งหมื่น
เจ็ดพันบำทถ้วน-)
ลักษณะงำน
-งำนก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยลำห้วย
ใหญ่–แยกดงพอง,นกเขำทอง หมูท่ ี่ 14 บ้ำน
โนนรัง ขนำดดำเนินกำร กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 84
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ
336 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร จำนวน
1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ อบต.กำหนด
นำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 66 โครงกำรที่ 26
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยเลียบลำ
ห้วยใหญ่ หมูท่ ี่ 11 บ้ำนนำหนองทุ่มกลำง
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยเลียบ
ลำห้วยใหญ่ หมูท่ ี่ 11 บ้ำนนำหนองทุ่มกลำง
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมำณ 217,000.-บำท (-สองแสนหนึ่งหมื่น
เจ็ดพันบำทถ้วน-)
ลักษณะงำน
-งำนก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยเลียบลำ

จำนวน

217,000 บำท

จำนวน

217,000 บำท
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ห้วยใหญ่ หมูท่ ี่ 11 บ้ำนนำหนองทุ่มกลำง
ขนำดดำเนินกำร กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 84 เมตร
หนำ 0.15 เมตร หรือพืน้ ที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 336
ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
รำยละเอียดตำมแบบ อบต.กำหนดนำมำจำก
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 61 โครงกำรที่ 17
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำ คสล. ถนนภำยใน
หมูบ่ ้ำนโคกล่ำมหมู่ที่ 8 ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำ คสล. ถนนภำยใน
หมูบ่ ้ำนโคกล่ำมหมู่ที่ 8 ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมำณ 240,000.-บำท (-สองแสนสี่หมื่นบำท
ถ้วน-)
ลักษณะงำน
-งำนก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำ คสล. ถนนภำยใน
หมูบ่ ้ำนโคกล่ำม หมูท่ ี่ 8 ขนำดท่อระบำยน้ำ
คสล. 0.40x1.00 เมตร มอก. (128-2528) ชั้น 3
จำนวน 83 ท่อน บ่อพัก 9 บ่อ ควำมยำวทั้งสิน้
90 เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
รำยละเอียดตำมแบบ อบต.กำหนด นำมำจำก
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 151 โครงกำรที่ 146
โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำ คสล. ภำยในหมูบ่ ้ำน
หนองไผ่ลอ้ ม หมู่ที่ 6 ตำบลนำหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำ คสล. ภำยในหมูบ่ ้ำน
หนองไผ่ลอ้ มหมู่ที่ 6 ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

จำนวน

240,000 บำท

จำนวน

240,000 บำท

185
งบประมำณ 240,000.-บำท (-สองแสนสี่หมื่นบำท
ถ้วน-)
ลักษณะงำน
-งำนก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำ คสล. ภำยในหมูบ่ ้ำน
หนองไผ่ลอ้ ม หมูท่ ี่ 6 ขนำดท่อระบำยน้ำ คสล.
0.40x1.00 เมตร มอก. (128-2528) ชั้น 3 จำนวน
83 ท่อน บ่อพัก 9 บ่อ ควำมยำวทั้งสิ้น 90 เมตร
พร้อมป้ำยโครงกำร จำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำม
แบบ อบต.กำหนด นำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 149
โครงกำรที่ 144
โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ำล้น คสล. ลำห้วยนำ ช่วงที่นำ
นำยบัวพิศ คล้ำยชัยภูมิ หมู่ที่ 10 บ้ำนนำแกเหนือ
ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ำล้น คสล. ลำห้วยนำ ช่วงที่
นำนำยบัวพิศ คล้ำยชัยภูมิ หมูท่ ี่ 10 บ้ำนนำแก
เหนือ ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ
งบประมำณ 230,000.-บำท (-สองแสนสำมหมื่น
บำทถ้วน-)
ลักษณะงำน
-งำนก่อสร้ำงฝำยน้ำล้น คสล. ลำห้วยนำ ช่วงที่นำ
นำยบัวพิศ คล้ำยชัยภูมิ หมู่ที่ 10 บ้ำนนำแกเหนือ
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร X 3.00 เมตร ผนังข้ำง
สูง 2.50 เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร จำนวน 1 ป้ำย
รำยละเอียดตำมแบบ อบต.กำหนด นำมำจำกแผน
พัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 หน้ำที่ 155 โครงกำรที่ 154

จำนวน

230,000 บำท

186
โครงกำรขุดสระน้ำสำธำรณะประโยชน์ หมูท่ ี่ 4 บ้ำน
นกเขำทอง ตำบลนำหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรขุดสระน้ำสำธำรณะประโยชน์ หมูท่ ี่ 4 บ้ำน
นกเขำทอง จำนวน 300,000 บำท ตำบลนำหนอง
ทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ลักษณะงำน
-งำนขุดสระน้ำสำธำรณะประโยชน์ หมูท่ ี่ 4 บ้ำน
นกเขำทองขนำดปำกกว้ำง 35 เมตร ยำว
75 เมตร ลึก 4.00 เมตร หรือปริมำณคิวดินขุด
ไม่น้อยกว่ำ 8,804 ลูกบำศก์เมตร พร้อมป้ำย
โครงกำรจำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ
อบต.กำหนด นำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
หน้ำที่ 182 โครงกำรที่ 198
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณะประโยชน์
1.โครงกำรอุดหนุนสำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำค
สำขำแก้งคร้อ จำนวน 260,599.-บำท
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงำนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำคสำขำแก้งคร้อ
เพื่อดำเนินโครงกำรขยำยเขตระบบจำหน่ำยแรงต่ำ
เพิ่มเติมในเขตรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลนำหนองทุ่ม จำนวน 3 หมูบ่ ้ำน ดังนี้
1.บ้ำนโคกงำม หมูท่ ี่ 1
2.บ้ำนหนองรวก หมูท่ ี่ 2
3.บ้ำนหนองรวกพัฒนำ หมูท่ ี่ 18
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครอง

จำนวน

300,000 บำท

รวม
รวม

260,599 บำท
260,599 บำท

จำนวน

260,599 บำท

187
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559นำมำจำกแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
หน้ำที่ 183 โครงกำรที่ 199
งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ
โครงกำรกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรกำจัด
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียเพื่อควบคุมกำจัด
ภำวะมลพิษที่มผี ลต่อสุขภำพอนำมัย สวัสดิภำพและ
คุณภำพชีวติ ของประชำชน เพื่อจ่ำยเป็นกำรจัด
โครงกำรกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียเพื่อ
ควบคุมกำจัดภำวะมลพิษที่มผี ลต่อสุขภำพ อนำมัย
สวัสดิภำพและคุณภำพชีวติ ของประชำชน
จำนวน 50,000.-บำท (สำนักปลัด อบต.รับผิดชอบ)
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและ
ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกำศกระทรวงมหำดไทย
เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลง
วันที่ 18 ตุลำคม 2560 หนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16
มกรำคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลง
วันที่ 7 มีนำคม 2561
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) หน้ำที่ 172 โครงกำรที่ 184

รวม
รวม
รวม

50,000 บำท
50,000 บำท
50,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

188
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
รวม
งบดำเนินงำน
รวม
ค่ำใช้สอย
รวม
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ
กำรจัดประชุมตำบลและหรือจัดประชำคมเพื่อจัดทำ
จำนวน
แผนพัฒนำท้องถิ่น อบต.เคลื่อนที่ร่วมกับกำนัน
ผูใ้ หญ่บ้ำนและหรืออำเภอเคลื่อนที่และหรือส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดทำแผนชุมชน
เพื่อจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมประชำคม
ตำบลและหรือ อบต.เคลื่อนที่ ร่วมกับ
กำนัน ผูใ้ หญ่บ้ำน และหรืออำเภอเคลื่อนที่ จังหวัด
เคลื่อนที่และหรือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดทำแผน
ชุมชน กำรจัดประชำคมแผนชุมชนกำรพัฒนำผูน้ ำ
ชุมชน สร้ำงเครือข่ำยองค์กรชุมชนและสนับสนุนกำร
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณำกำร เพื่อส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรงำน
ของ อบต. กำรจัดประชุมประชำคมตำบลหรือ
ประชำคมหมูบ่ ้ำนหรือประชำคมกำรจัดทำ
แผนพัฒนำ กำรจัดทำแผนชุมชนหรือจัดเวที
ประชำคมเพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น กำรจัดเก็บภำษี
เคลื่อนที่ เป็นต้น จำนวน 30,000.-บำท
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
จัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 232 โครงกำรที่ 1

90,000 บำท
90,000 บำท
90,000 บำท

30,000 บำท

189
โครงกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติดในชุมชน

จำนวน

10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดทำโครงกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำ
เสพติดในชุมชน จำนวน 10,000.-บำท
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรแข่งขันกีฬำและส่ง
นักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ. 25612565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 234โครงกำรที่ 5
โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

จำนวน

50,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน ในกำรรณรงค์กิจกรรมเพื่อให้เกิดกำรร่วมคิด
ร่วมทำแก้ไขปัญหำ เช่น กำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อำเภอ ร่วมกับอำเภอ กำนัน ผูใ้ หญ่บ้ำน กำร
ดำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกำล
วันหยุดประจำปีตำ่ ง ๆ เช่น ปี
ใหม่ สงกรำนต์ รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้งด้วย
กำรกั้นฝำยดิน ทำนบกั้นกักเก็บน้ำกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำอุทุกภัยน้ำป่ำไหลหลำก ภัยหนำว
อัคคีภัยและไฟป่ำ กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย
รัฐบำล กระทรวง ทบวง กรม จังหวัดอำเภอ
ที่จำเป็นเร่งด่วนตำมหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ
เช่น โครงกำรปกป้องกำรเทิดทูนสถำบันสำคัญของ
ชำติ เพื่อเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ อบรม
อำสำสมัครปกป้องสถำบัน (อสป.) อบรมกลุ่มพลัง
มวลชน กำรป้องกันและบรรเทำควำมเดือดร้อน
ของประชำชนที่เกิดจำกสำธำรณภัยต่ำง ๆ เป็น
ต้น จำนวน 50,000.-บำท

190
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรแข่งขันกีฬำและ
กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำ 235 โครงกำรที่ 7
แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม
งบดำเนินงำน
รวม
ค่ำใช้สอย
รวม
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ
โครงกำรขับเคลื่อนอุทยำนธรณี
จำนวน
เพื่อประชำสัมพันธ์และให้ควำมรูเ้ กี่ยวกับสถำนที่
สำคัญทำงโบรำณคดีและสถำนที่สำคัญทำง
ประวัติศำสตร์
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และ
กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 จำนวน 20,000.บำท เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้ำ 221 โครงกำรที่ 5

100,000 บำท
100,000 บำท
100,000 บำท

20,000 บำท

191
โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำ จริยธรรม คุณธรรม

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรฝึกอบรมสัมมนำ
เพื่อ เพิ่มพูนควำมรูต้ ำมโครงกำร ฝึกอบรม
จริยธรรม คุณธรรม สำหรับ พนักงำนส่วน
ตำบล , สมำชิกสภำ อบต. และประชำชนพร้อมทั้ง
เยำวชนทั่วไปภำยในเขต องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
นำหนองทุ่ม จำนวน 50,000.-บำท
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 25612564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 220
โครงกำรที่ 2
โครงกำรส่งเสริมประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ำยเป็นกำรจัดโครงกำรส่งเสริมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และ
กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 จำนวน 30,000.
บำท
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 25612564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 220 โครงกำรที่ 3

192
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งำนก่อสร้ำง
งบลงทุน
ค่ำที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค

รวม
รวม
รวม

22,000 บำท
22,000 บำท
22,000 บำท

จำนวน

22,000 บำท

รวม
รวม
รวม

106,000 บำท
106,000 บำท
96,000 บำท

จำนวน

96,000 บำท

รวม

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นเงินชดเชยสัญญำแบบปรับค่ำ
ได้ จำนวน 22,000.-บำท
- เป็นไปตำมหนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลง
วันที่ 5 มีนำคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติ
ในกำรกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญำแบบ
ปรับรำคำได้
แผนงำนกำรเกษตร
งำนส่งเสริมกำรเกษตร
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งเสริม
กำรเกษตร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบุคคลปฏิบัติงำนด้ำนกำร
ส่งเสริมกำรเกษตร เดือนละ 8,000.บำท จำนวน 12เดือน เป็นเงิน 96,000.-บำท
ค่ำวัสดุ
วัสดุกำรเกษตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุกำรเกษตร ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง วัสดุ
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รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม
บำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
รำยจ่ำยที่ตอ้ งชำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำ ขนส่ง
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตัง้ อำทิ เช่น เคียว
สปริงเกลอร์(Sprinkler) จอบหมุน จำนพรวน ผำน
ไถกระทะ ครำดซี่พรวนดินระหว่ำงแถว เครื่องดัก
แมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (สำเร็จรูป)
กระชัง ปุ๋ย ยำป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อำหำรสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์
น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพำะชำ อุปกรณ์ในกำร
ขยำยพันธุ์พชื เช่น ใบมีด เชือก ผ้ำใบหรือผ้ำ
พลำสติก หน้ำกำกป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
จำนวน 10,000.-บำท
งำนสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
งบดำเนินงำน
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ
โครงกำรคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดโครงกำร
คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม จำนวน 19,540.-บำท
- เป็นไปตำมหนังสือส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 164 ลง
วันที่ 26 มกรำคม 2558 หนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลง
วันที่ 24 กรกฎำคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 1425 ลง
วันที่ 4 เมษำยน 2562
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย

รวม
รวม
รวม

138,490 บำท
138,490 บำท
138,490 บำท

จำนวน

19,540 บำท

194
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และ
กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำ 229 โครงกำร
ที่ 5
โครงกำรตั้งด่ำนจุดสกัดเฝ้ำระวังกำรตัดไม้ทำลำยป่ำ
กำรลักลอบขนของป่ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตั้งด่ำนจุดสกัดเฝ้ำระวังกำรตัดไม้
ทำลำยป่ำ กำรลักลอบขนของป่ำ ร่วมกับ
กำนัน ผูใ้ หญ่บ้ำนและหรือสมำชิก
อปพร. อบต.นำหนองทุ่ม และหรือประชำชนใน
หมูบ่ ้ำนนั้น ๆ จำนวน 49,950.-บำท
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ. 25612565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 227 โครงกำร
ที่ 2
โครงกำรรักน้ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรรัก
น้ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน จำนวน 20,000.-บำท
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และ
กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำม แผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ. 25612565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 229 โครงกำร
ที่ 6

จำนวน

49,950 บำท

จำนวน

20,000 บำท
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โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรม
รำชกุมำรี (อพ.สธ.)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำช
สุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) จำนวน
49,000.-บำท
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที่ 230 โครงกำรที่ 7

จำนวน

49,000 บำท
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/หมวด/
ประเภท
รายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

แผน
งาน

เงินสมทบ
กองทุน
ประกันสัง
คม
เงินสำรอง
จ่ำย
เบีย้ ยังชีพ
ควำมพิกำร
เบีย้ ยังชีพ
ผูป้ ่วยเอดส์

แผน
งาน
งบ
กลาง

แผนงาน
บริหาร
งานทั่วไป

แผน
งานการ
รักษา
ความ
สงบภาย
ใน

แผนงาน
การ
ศึก
ษา

แผน
งานสา
ธารณ
สุข

แผน
งาน
สังคมสง
เคราะห์

แผน
งานเคหะ
และชุมชน

แผน
งาน
สร้าง
ความ
เข้ม
แข็ง
ของ
ชุมชน

แผนงาน
การ
ศาสนา
วัฒน
ธรรม
และ
นันทนา
การ

แผนงาน แผน
อุตสาหกรร งานการ
มและการ
เกษตร
โยธา

รวม

224,725

227,228

200,000

197,497

3,700,000

3,700,000

54,000

54,000
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เบีย้ ยังชีพ
ผูส้ ูงอำยุ
รำยจ่ำยตำม
ข้อผูกพัน
เงินสมทบ
กองทุน
บำเหน็จ
บำนำญ
ข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.)
ค่ำตอบแทน
ประจำ
ตำแหน่ง
เงินเดือน นำยก/รอง
งบ
นำยก
(ฝ่าย
บุคลากร
การเมือง) ค่ำตอบแทน
ประธำนสภำ
/รอง
ประธำนสภำ

9,500,000

9,500,000

160,000

160,000

417,744

417,744

42,120

42,120

2,923,200

2,923,200
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/สมำชิกสภำ/
เลขำนุกำร
สภำองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่ำตอบแทน
พิเศษนำยก/
รองนำยก
ค่ำตอบแทน
รำยเดือน
เลขำนุกำร/ที่
ปรึกษำ
นำยกเทศ
มนตรี นำยก
องค์กำร
บริหำรส่วน
ตำบล
เงินเดือน
นำยก/รอง
นำยกองค์กร

42,120

42,120

172,800

172,800

514,080

514,080
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ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่ำจ้ำง
ลูกจ้ำง
ประจำ
ค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง
เงินเดือน
ข้ำรำชกำร
หรือ
เงินเดือน
พนักงำน
(ฝ่าย
ส่วนท้องถิ่น
ประจา)
เงินประจำ
ตำแหน่ง
เงินเพิ่ม
ต่ำง ๆ ของ
ข้ำรำชกำร
หรือ
พนักงำน
ส่วนท้องถิ่น

284,520

284,520

2,884,702

765,792

624,006

4,274,500

4,710,840

1,356,444

806,640

6,873,924

168,000

42,000

42,000

252,000

48,000

105,960

57,960
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งบ
ดาเนิน
งาน

ค่า
ตอบ
แทน

เงินเพิ่ม
ต่ำง ๆ ของ
พนักงำนจ้ำง
เงินอื่น ๆ
ค่ำเช่ำบ้ำน
ค่ำตอบแทน
กำร
ปฏิบัติงำน
นอกเวลำ
รำชกำร
ค่ำตอบแทน
ผูป้ ฏิบัติ
รำชกำรอัน
เป็น
ประโยชน์แก่
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

154,920

26,460

70,680

84,000
30,000

84,000
60,000

90,000

80,000

400,000

252,060

80,000

120,000

520,000

201

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือ
กำรศึกษำ
บุตร
เงินช่วยเหลือ
กำรศึกษำ
บุตร
ข้ำรำชกำร/
พนักงำน/
ลูกจ้ำง
ประจำ
ค่ำ
บำรุงรักษำ
และ
ซ่อมแซม
รำยจ่ำย
เกี่ยวกับกำร
รับรองและ
พิธีกำร
รำยจ่ำย
เกี่ยวเนื่อง

59,200

10,000

9,600

78,800

60,000

30,000

200,000

290,000

30,000

30,000
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กับกำร
ปฏิบัติ
รำชกำรที่ไม่
เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำย
อื่น ๆ
รำยจ่ำย
เพื่อให้ได้มำ
ซึ่งบริกำร
กำรจัด
ประชุมตำบล
และหรือจัด
ประชำคม
เพื่อจัดทำ
แผนพัฒนำ
ท้องถิ่น
อบต.
เคลื่อนที่
ร่วมกับ

140,000

600,000

384,000

1,124,000

30,000

30,000

203
กำนัน
ผูใ้ หญ่บ้ำน
และหรือ
อำเภอ
เคลื่อนที่และ
หรือส่งเสริม
สนับสนุน
กำรจัดทำ
แผนชุมชน
กำรส่งเสริม
กำรแก้ไข
ปัญหำใน
ด้ำนอำชญำ
กรรม โรค
เอดส์กำร
ละเมิดสิทธิ
เด็กและสตรี
กำรส่งเสริม
พัฒนำ
คุณภำพชีวติ

20,000

20,000

30,000

30,000
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สตรีและ
ครอบครัว
ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำง
ไปรำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเลือกตั้ง
ผูบ้ ริหำร
ท้องถิ่น
สมำชิกสภำ
ท้องถิ่นทั่วไป
หรือกำร
เลือกตั้งซ่อม
ค่ำพวงมำลัย
ช่อดอกไม้
กระเช้ำ
ดอกไม้
และพวง
มำลำ

70,000

40,000

20,000

130,000

303,893

303,893

5,000

5,000
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ค่ำหรีด หรือ
พวงมำลำ
โครงกำร
กำจัดขยะมูล
ฝอย สิ่ง
ปฏิกูลและ
น้ำเสีย
โครงกำร
ขับเคลื่อน
อุทยำนธรณี
โครงกำร
คุ้มครอง
ดูแล
บำรุงรักษำ
ทรัพยำกรธร
รมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
โครงกำรจัด
กิจกรรมกำร
เรียนรู้ตำม

5,000

5,000

50,000

50,000

20,000

20,000

19,540

40,000

19,540

40,000

206
หน่วย
ประสบกำร
ณ์กำรเรียนรู้
ในศูนย์
พัฒนำเด็ก
เล็กสังกัด
อบต.
นำหนองทุ่ม
โครงกำรจัด
ฝึกอบรม
เพิ่มพูนประ
สิทธิ
ภำพและ
ศึกษำดูงำน
ของสมำชิก
อำสำสมัคร
ป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือน
โครงกำรจ้ำง
เหมำบุคคล

100,000

100,000

96,000

96,000

207
ปฏิบัติงำน
ด้ำนกำร
ส่งเสริม
กำรเกษตร
โครงกำรตั้ง
ด่ำนจุดสกัด
เฝ้ำระวังกำร
ตัดไม้ทำลำย
ป่ำ กำร
ลักลอบขน
ของป่ำ
โครงกำร
ปรับปรุงทำ
แผนที่ภำษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน
ข้อมูลที่ดิน
ตำม มำตรำ
92 และ
มำตรำ 10

49,950

400,000

49,950

400,000

208
แห่ง
พระรำชบัญ
ญัติภำษีที่ดิน
และสิ่งปลูก
สร้ำง พ.ศ.
2562
โครงกำร
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหำ
เด็กจมน้ำ
โครงกำร
ป้องกันและ
ควบคุม
โรคติดต่อ
โรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนำ
2019
(COVID-19)
โครงกำร
ฝึกอบรม

30,000

30,000

200,000

30,000

200,000

30,000

209
จัดทำแนว
กันไฟ
ป้องกันไฟป่ำ
ประจำปี
งบประมำณ
2565
โครงกำร
ฝึกอบรมชุด
ปฎิบัติกำร
จิตอำสำภัย
พิบัติประจำ
องค์กำร
บริหำรส่วน
ตำบล นำ
หนองทุ่ม
โครงกำร
ฝึกอบรม
สัมมนำ
จริยธรรม
คุณธรรม

100,000

100,000

50,000

50,000

210
โครงกำร
ฝึกอบรมให้
ควำมรูก้ ำร
ป้องกัน
อัคคีภัยและ
กำรอพยพ
หนีไฟใน
สำนักงำน
และสถำน
ศึกษำ
โครงกำร
เพิ่มพูน
ควำมรู้
พัฒนำ
ศักยภำพ
และ
ประสิทธิภำ
พของ
นักเรียนของ
ศูนย์พัฒนำ

25,000

25,000

36,000

36,000

211
เด็กเล็ก
สังกัด อบต.
นำหนองทุ่ม
โครงกำร
รณรงค์
ต่อต้ำนยำ
เสพติดใน
ชุมชน
โครงกำรรัก
น้ำ รักป่ำ
รักษำ
แผ่นดิน
โครงกำรวัน
เด็กแห่งชำติ
ประจำปี
2565
โครงกำร
ส่งเสริม
ประเพณีและ
อนุรักษ์

10,000

10,000

20,000

100,000

20,000

100,000

30,000

30,000

212
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น
โครงกำร
สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำย
กำรบริหำร
สถำนศึกษำ
โครงกำร
สัตว์ปลอด
โรค คน
ปลอดภัย
จำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำ
โครงกำร
เสริมสร้ำง
ควำม
เข้มแข็งให้แก่
ชุมชน
โครงกำรให้
ควำมรูเ้ รื่อง

457,095

457,095

34,000

34,000

50,000

25,000

50,000

25,000

213
ภัยต่ำง ๆ
ให้กับ
ประชำชน
โครงกำร
อนุรักษ์
พันธุกรรม
พืช อัน
เนื่องมำจำก
พระรำชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนรำช
สุดำฯสยำม
บรมรำช
กุมำรี
(อพ.สธ.)
โครงกำร
อบรม
เพิ่มพูน

49,000

400,000

49,000

400,000

214
ควำมรู้ เพิ่ม
ประสิทธิ
ภำพ และ
กำรศึกษำดู
งำนของ
ผูบ้ ริหำร
สมำชิกสภำ
ท้องถิ่น
ข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น
พนักงำนจ้ำง
และลูกจ้ำง
ประจำ
ประจำปี
งบประมำณ
2565
จ้ำงเหมำ
บริกำร
คนงำนทั่วไป
เพื่อปฏิบัติ

96,000

96,000

215
หน้ำที่ในกอง
คลัง
จ้ำงเหมำ
บริกำร
บุคคลอยู่เวร
รักษำกำร
อำคำรที่ทำ
กำร อบต.
และบริเวณ
ภำยในที่ทำ
กำร อบต.

96,000

96,000

288

จ้ำงเหมำ
บุคคลในกำร
ช่วย
ปฎิบัติงำน
ป้องกันและ
บรรเทำสำ
ธำรณภัย

288,000

216

217

218

,000

จ้ำงเหมำ
บุคคล
ปฏิบัติงำน
ด้ำน
สำธำรณสุข

192,000

192,000

219

ค่าวัสดุ

ส่งเสริม
สนับสนุน
กำร
ดำเนินงำน
ตำมหลัก
ปรัชญำ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ส่งเสริม
สนับสนุน
กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวติ
ของคนชรำ
คนพิกำร
และ
ผูด้ ้อยโอกำส
วัสดุก่อสร้ำง
วัสดุ
กำรเกษตร
วัสดุกีฬำ

20,000

20,000
10,000
10,000

20,000

20,000

30,000

30,000

30,000

70,000
10,000

20,000
10,000

220
วัสดุ
คอมพิวเตอร์
วัสดุเครื่อง
ดับเพลิง
วัสดุโฆษณำ
และเผยแพร่
วัสดุงำนบ้ำน
งำนครัว
วัสดุ
เชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น
วัสดุไฟฟ้ำ
และวิทยุ
วัสดุ
ยำนพำหนะ
และขนส่ง
วัสดุ
วิทยำศำสตร์
หรือ
กำรแพทย์

80,000

30,000

30,000

40,000

140,000

40,000

30,000

30,000

30,000

963,190

993,190

80,000

10,000

30,000

120,000

20,000

10,000

30,000

60,000

15,000

45,000

30,000

5,000

100,000

105,000

221

งบลงทุน

วัสดุ
สำนักงำน
วัสดุอื่น
ค่ำน้ำประปำ
ค่ำน้ำบำดำล
ค่ำบริกำร
โทรศัพท์
ค่า
ค่ำบริกำร
สาธารณูป
ไปรษณีย์
โภค
ค่ำบริกำร
สื่อสำรและ
โทรคมนำคม
ค่ำไฟฟ้ำ
ครุภัณฑ์
ก่อสร้ำง
ครุภัณฑ์
ค่า
คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์
หรือ
อิเล็กทรอนิก
ส์

136,300

30,000

280,000
50,000

30,000

196,300
280,000

20,000

70,000

30,000

30,000

4,000

4,000

85,000

20,000

105,000

200,000

50,000

250,000

222
ครุภัณฑ์
โฆษณำและ
เผยแพร่
ครุภัณฑ์
สำนักงำน
เก้ำอี้
สำนักงำน
คอมพิวเตอร์
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก
สำหรับงำน
ประมวลผล
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
สำหรับงำน
สำนักงำน

6,400

6,400

66,000

66,000

17,000

17,000

12,000

12,000

17,000

17,000

223
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
สำหรับ
สำนักงำน
เครื่องเชื่อม
INVERTER
เครื่องตัด
คอนกรีต
เครื่องปรับอ
ำกำศแบบ
แขวน
เครื่องปรับอ
ำกำศแบบ
แขวน ขนำด
30,000 บีที
ยู
เครื่องปรับอ
ำกำศแบบ
แขวน ขนำด

17,000

238,200

17,000

10,000

10,000

30,000

30,000

238,200

39,700

39,700

46,100

46,100

224
36,000 บีที่
ยู
เครื่องปรับอ
ำกำศแบบ
ติดผนัง
ขนำด
12,000 บีทียู
เครื่องปรับอ
ำกำศแบบ
ติดผนัง
ขนำด
18,000 บีทียู
เครื่องปรับอ
ำกำศแบบ
ติดผนัง
ขนำด 9,000
บืทียู
เครื่องพิมพ์
เครื่องพิมพ์
Multifunction

17,000

17,000

22,600

22,600

15,000

15,000

9,500
7,500

9,500
7,500

225
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank
Pinter)
เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก
(Inkjet
Printer)
สำหรับ
กระดำษ
ขนำด A3
เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ
LED ขำวดำ
(18 หน้ำ/
นำที)
ตู้กดน้ำเย็น
แบบถังคว่ำส
แตนเลส

18,900

18,900

7,800

7,800

8,580

8,580

226
ตู้เหล็ก แบบ
2 บำน
โทรทัศน์
แอลอีดี (LED
TV) แบบ
Smart TV
เลื่อยวง
เดือนไฟฟ้ำ
แบบมือถือ
ค่ำก่อสร้ำง
สิ่ง
สำธำรณูปก
ำร
ค่าที่ดิน
ค่ำก่อสร้ำง
และ
สิ่ง
สิ่งก่อสร้าง
สำธำรณูปโ
ภค
ค่ำก่อสร้ำง
อำคำร หรือ

5,900

5,900

8,900

8,900

6,400

6,400

22,000

22,000

227
สิ่งปลูกสร้ำง
ต่ำง ๆ
ค่ำต่อเติม
หรือ
ดัดแปลง
อำคำร หรือ
สิ่งปลูกสร้ำง
ต่ำง ๆ
โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
สำยข้ำงสระ
น้ำสำธำรณะ
ประโยชน์
หมูท่ ี่ 19
บ้ำนโคกล่ำม
พัฒนำ
ตำบลนำ
หนองทุ่ม

231,000

231,000

228
อำเภอ
แก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
สำยคุ้มท่ำ
ขำม
หมูท่ ี่ 13
บ้ำนนำแกใต้
ตำบลนำ
หนองทุ่ม
อำเภอ
แก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก

217,000

217,000

217,000

217,000

229
สำยนำตำ
แก้ว หมูท่ ี่
10 บ้ำนนำ
แกเหนือ
ตำบลนำ
หนองทุ่ม
อำเภอ
แก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
สำยโนนส้ม
โฮง-หนอง
ผือ หมูท่ ี่ 3
บ้ำนนำหนอง
ทุ่ม ตำบล
นำหนองทุ่ม
อำเภอ

217,000

217,000

230
แก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
สำยบ้ำนโนน
สง่ำ-คุ้มภู
โค้ง
หมูท่ ี่ 12
บ้ำนโนนสง่ำ
ตำบลนำ
หนองทุ่ม
อำเภอ
แก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก

217,000

217,000

168,000

168,000

231
สำยบ้ำน
หนองรวก
พัฒนำ-ห้วย
อีดำ่ น
หมูท่ ี่ 18
บ้ำนหนอง
รวกพัฒนำ
ตำบลนำ
หนองทุ่ม
อำเภอ
แก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
สำยป่ำช้ำ
สำธำรณะ
ประโยชน์ –
ลำห้วยอีงอ่ ง

211,000

211,000

232
หมูท่ ี่ 9 บ้ำน
นำหนองทุ่ม
ใต้ ตำบลนำ
หนองทุ่ม
อำเภอ
แก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
สำยภำยใน
ชุมชนหินผำ
ฟ้ำน้ำ
หมูท่ ี่ 17
บ้ำนนำแกท่ำ
ขอนยุง
ตำบลนำ
หนองทุ่ม
อำเภอ

217,000

217,000

233
แก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
สำยภำยใน
หมูบ่ ้ำนนำ
ล้อม
หมูท่ ี่ 15
บ้ำนนำล้อม
ตำบลนำ
หนองทุ่ม
อำเภอ
แก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก

150,000

150,000

217,000

217,000

234
สำยลำห้วย
ใหญ่–แยกดง
พอง,นกเขำ
ทอง
หมูท่ ี่ 14
บ้ำนโนนรัง
ตำบลนำ
หนองทุ่ม
อำเภอ
แก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
สำยเลียบลำ
ห้วยใหญ่
หมูท่ ี่ 11 บ้ำน
นำหนองทุ่ม
กลำง ตำบล

217,000

217,000

235
นำหนองทุ่ม
อำเภอ
แก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำร
ก่อสร้ำงท่อ
ระบำยน้ำ
คสล. ถนน
ภำยใน
หมูบ่ ้ำนโคก
ล่ำม
หมูท่ ี่ 8
ตำบลนำ
หนองทุ่ม
อำเภอ
แก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำร
ก่อสร้ำงท่อ
ระบำยน้ำ

240,000

240,000

240,000

240,000

236
คสล. ภำยใน
หมูบ่ ้ำน
หนองไผ่ลอ้ ม
หมูท่ ี่ 6
ตำบลนำ
หนองทุ่ม
อำเภอ
แก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำร
ก่อสร้ำงฝำย
น้ำล้น คสล.
ลำห้วยนำ
ช่วงที่นำนำย
บัวพิศ
คล้ำยชัยภูมิ
หมูท่ ี่ 10
บ้ำนนำแก
เหนือ ตำบล
นำหนองทุ่ม

230,000

230,000

237
อำเภอ
แก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรขุด
สระน้ำ
สำธำรณะ
ประโยชน์
หมูท่ ี่ 4 บ้ำน
นกเขำทอง
ตำบลนำ
หนองทุ่ม
อำเภอ
แก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำรต่อ
เติมหลังคำ
กันสำด
ด้ำนหน้ำโรง
ครัวและโดม
ศูนย์พัฒนำ

300,000

300,000

105,700

105,700

238
เด็กเล็กวัด
ชัยมงคล
บ้ำนหนอง
รวกหมู่ที่ 2
ตำบลนำ
หนองทุ่ม
อำเภอ
แก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำร
ปรับปรุง
อำคำรศูนย์
ถ่ำยทอด
เทคโนโลยี
กำรเกษตร
เพื่อจัดทำ
เป็น
สำนักงำน
ป้องกันและ
บรรเทำ

334,000

334,000
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สำธำรณะ
ภัย ตำบล
นำหนองทุ่ม
อำเภอ
แก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
โครงกำร
ปรับปรุง
อำคำรศูนย์
พัฒนำเด็ก
เล็ก วัดสว่ำง
ปุญญำวำส
บ้ำนโคกล่ำม
หมูท่ ี่ 8
ตำบลนำ
หนองทุ่ม
อำเภอ
แก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

117,700

117,700
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งบเงิน
อุดหนุน

เงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุน
ส่วนรำชกำร
เงินอุดหนุน
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เงินอุดหนุน
องค์กร
ประชำชน
เงินอุดหนุน
กิจกำรที่เป็น
สำธำรณะ
ประโยชน์
อุดหนุน
คณะกรรมก
ำรหมูบ่ ้ำน
จำนวน 9
หมูบ่ ้ำน หมู่
ที่ 1,2,4

1,944,200

60,000

2,004,200

20,000

20,000

260,599

180,000

260,599

180,000
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,5,6,8,15,18
และ หมูท่ ี่ 19
(โครงกำร
พระรำชดำริ
ด้ำน
สำธำรณสุข)
รวม

14,256,469

15,483,255

734,000

6,965,261

886,000

100,000

6,605,725

90,000

100,000

22,000

244,490

45,487,200

