


 

 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 
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ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 



องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงใต
เขต/อําเภอ วานรนิวาส    จังหวัดสกลนคร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

163  ซอย-  ถนนพังโคน - บึงกาฬ  แขวง/ตําบล หนองแวงใต
  เขต/อําเภอ วานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  47120

พื้นที่ 90.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 10,407 คน
ชาย 5,224 คน

หญิง 5,183 คน

ขอมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต
อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงใต

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงใต จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงใตอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหาร
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงใต จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะ
การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 54,802,292.30 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 89,004,883.08 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 24,140,139.41 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 4 โครงการ รวม 7,054.04 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 12 โครงการ รวม 411,553.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 55,053,822.02 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 44,716.13 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 77,174.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 424,118.12 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 169,264.15 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 22,963,965.62 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 31,374,584.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 38,439.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 45,487,161.98 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 13,148,808.61 บาท

งบบุคลากร จํานวน 14,480,972.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,825,101.43 บาท

งบลงทุน จํานวน 4,347,045.96 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 5,660,233.98 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 25,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 38,439.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 16,755,424.80 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงใต
อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 44,716.13 150,000.00 325,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

77,174.00 114,500.00 160,500.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 424,118.12 550,000.00 550,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 169,264.15 170,000.00 70,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 715,272.40 984,500.00 1,105,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 22,963,965.62 24,930,000.00 26,092,750.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22,963,965.62 24,930,000.00 26,092,750.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 31,374,584.00 31,450,000.00 33,530,600.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

31,374,584.00 31,450,000.00 33,530,600.00

รวม 55,053,822.02 57,364,500.00 60,728,850.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงใต
อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 13,148,808.61 15,060,200.00 14,971,310.00

งบบุคลากร 14,480,972.00 19,444,400.00 19,690,070.00

งบดําเนินงาน 7,825,101.43 11,905,900.00 12,103,650.00

งบลงทุน 4,347,045.96 5,885,500.00 6,086,570.00

งบเงินอุดหนุน 5,660,233.98 5,043,500.00 7,852,250.00

งบรายจ่ายอื่น 25,000.00 25,000.00 25,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 45,487,161.98 57,364,500.00 60,728,850.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้
อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้
อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,146,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,673,730

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 13,626,460

แผนงานสาธารณสุข 1,413,800

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,492,080

แผนงานเคหะและชุมชน 3,577,250

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,075,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 831,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,772,220

แผนงานการเกษตร 150,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,971,310

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 60,728,850



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงใต
อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 14,971,310 14,971,310
    งบกลาง 14,971,310 14,971,310

หนา : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,670,600 2,606,900 11,277,500
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,326,040 0 3,326,040

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,344,560 2,606,900 7,951,460

งบดําเนินงาน 2,267,000 475,000 2,742,000
    คาตอบแทน 540,000 75,000 615,000

    คาใชสอย 980,000 250,000 1,230,000

    คาวัสดุ 380,000 130,000 510,000

    คาสาธารณูปโภค 367,000 20,000 387,000

งบลงทุน 47,800 20,700 68,500
    คาครุภัณฑ 47,800 20,700 68,500

งบเงินอุดหนุน 33,000 0 33,000
    เงินอุดหนุน 33,000 0 33,000

งบรายจ่ายอื่น 25,000 0 25,000
    รายจายอื่น 25,000 0 25,000

รวม 11,043,400 3,102,600 14,146,000

หนา : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 1,033,730 0 1,033,730
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,033,730 0 1,033,730

งบดําเนินงาน 200,000 440,000 640,000
    คาตอบแทน 20,000 80,000 100,000

    คาใชสอย 70,000 180,000 250,000

    คาวัสดุ 110,000 180,000 290,000

รวม 1,233,730 440,000 1,673,730

หนา : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 4,589,340 0 4,589,340
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,589,340 0 4,589,340

งบดําเนินงาน 714,000 4,514,650 5,228,650
    คาตอบแทน 80,000 0 80,000

    คาใชสอย 280,000 2,271,750 2,551,750

    คาวัสดุ 160,000 2,242,900 2,402,900

    คาสาธารณูปโภค 194,000 0 194,000

งบลงทุน 0 91,470 91,470
    คาครุภัณฑ 0 91,470 91,470

งบเงินอุดหนุน 0 3,717,000 3,717,000
    เงินอุดหนุน 0 3,717,000 3,717,000

รวม 5,303,340 8,323,120 13,626,460

หนา : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 164,000 936,000 1,100,000
    คาตอบแทน 144,000 0 144,000

    คาวัสดุ 20,000 55,000 75,000

    คาใชสอย 0 881,000 881,000

งบลงทุน 13,800 0 13,800
    คาครุภัณฑ 13,800 0 13,800

งบเงินอุดหนุน 0 300,000 300,000
    เงินอุดหนุน 0 300,000 300,000

รวม 177,800 1,236,000 1,413,800

หนา : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 942,280 0 942,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 942,280 0 942,280

งบดําเนินงาน 150,000 355,000 505,000
    คาตอบแทน 65,000 0 65,000

    คาใชสอย 60,000 355,000 415,000

    คาวัสดุ 25,000 0 25,000

งบลงทุน 44,800 0 44,800
    คาครุภัณฑ 44,800 0 44,800

รวม 1,137,080 355,000 1,492,080
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา รวม

งบเงินอุดหนุน 3,577,250 3,577,250
    เงินอุดหนุน 3,577,250 3,577,250

รวม 3,577,250 3,577,250

หนา : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 150,000 150,000
    คาใชสอย 150,000 150,000

งบลงทุน 925,000 925,000
    คาครุภัณฑ 925,000 925,000

รวม 1,075,000 1,075,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 406,000 200,000 606,000
    คาใชสอย 306,000 200,000 506,000

    คาวัสดุ 100,000 0 100,000

งบเงินอุดหนุน 0 225,000 225,000
    เงินอุดหนุน 0 225,000 225,000

รวม 406,000 425,000 831,000

หนา : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,847,220 0 1,847,220
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,847,220 0 1,847,220

งบดําเนินงาน 982,000 0 982,000
    คาตอบแทน 75,000 0 75,000

    คาใชสอย 682,000 0 682,000

    คาวัสดุ 225,000 0 225,000

งบลงทุน 2,600 4,940,400 4,943,000
    คาครุภัณฑ 2,600 21,000 23,600

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 4,919,400 4,919,400

รวม 2,831,820 4,940,400 7,772,220

หนา : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 150,000 150,000
    คาใชสอย 120,000 120,000

    คาวัสดุ 30,000 30,000

รวม 150,000 150,000

หนา : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,146,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,673,730

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 13,626,460

แผนงานสาธารณสุข 1,413,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,492,080

แผนงานเคหะและชุมชน 3,577,250

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,075,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 831,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,772,220

แผนงานการเกษตร 150,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,971,310

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 60,728,850

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลหนองแวงใต้ และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอวานรนิวาส

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 60,728,850 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 60,728,850 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้
อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงใต
อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 171,720.17 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 102,264.66 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 12,380.13 100,000.00 150.00 % 250,000.00
     ภาษีป้าย 25,054.00 32,336.00 50,000.00 50.00 % 75,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 299,038.83 44,716.13 150,000.00 325,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 3,579.30 3,492.00 5,000.00 900.00 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 740.00 1,120.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 950.00 1,400.00 2,000.00 100.00 % 4,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 90.00 3,227.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 19,693.00 67,935.00 65,000.00 0.00 % 65,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

0.00 0.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

0.00 0.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 400.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 25,452.30 77,174.00 114,500.00 160,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 496,881.10 424,118.12 550,000.00 0.00 % 550,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 496,881.10 424,118.12 550,000.00 550,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 531.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 15,400.00 64,000.00 70,000.00 0.00 % 70,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 81,377.16 105,264.15 100,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 97,308.16 169,264.15 170,000.00 70,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 473,214.36 484,867.29 500,000.00 40.00 % 700,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,550,161.60 9,801,593.98 10,500,000.00 4.76 % 11,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,769,946.17 3,778,929.04 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 60,362.23 43,806.58 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 9,005,056.33 7,867,058.55 9,000,000.00 2.92 % 9,262,750.00
     คาภาคหลวงแร 69,159.11 65,174.65 60,000.00 0.00 % 60,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 79,312.25 69,815.53 70,000.00 0.00 % 70,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

591,478.00 852,720.00 700,000.00 28.57 % 900,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 24,598,690.05 22,963,965.62 24,930,000.00 26,092,750.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 30,121,027.00 31,374,584.00 31,450,000.00 6.62 % 33,530,600.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 30,121,027.00 31,374,584.00 31,450,000.00 33,530,600.00
รวมทุกหมวด 55,638,397.44 55,053,822.02 57,364,500.00 60,728,850.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงใต

อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 60,728,850   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 325,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บราย
ไดประเภทดังกลาวไดสูงกวาปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 75,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บราย
ไดประเภทดังกลาวไดสูงกวาปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 160,500 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บราย
ไดประเภทดังกลาวไดสูงกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 8,000 บาท

ประมาณการรายรับไวตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
หนองแวงใต เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2562

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับไวตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
หนองแวงใต เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอา
หาร พ.ศ. 2562

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดสูง
กวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 65,000 บาท

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 8,000 บาท

ประมาณการรายรับไวตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
หนองแวงใต เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2562 และขอ
บัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงใต เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยทั่วไป  พ.ศ. 2562

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 8,000 บาท

ประมาณการรายรับไวตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
หนองแวงใต เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ
.ศ. 2562

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการรายรับไวตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
หนองแวงใต เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอา
หาร พ.ศ. 2562

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการรายรับไวตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
หนองแวงใต เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ
. 2562

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 550,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 550,000 บาท

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปที่ผานมา
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 70,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 26,092,750 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 700,000 บาท

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,000,000 บาท

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 4,000,000 บาท

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

 ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดสูง
กวาปที่ผานมา
 

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 9,262,750 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดสูง
กวาปที่ผานมา
 

คาภาคหลวงแร จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 900,000 บาท

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 33,530,600 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 33,530,600 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดสูง
กวาปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 218,184 209,014 177,000 69.49 % 300,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,880 10,280.61 20,000 25 % 25,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,480,200 9,069,700 10,089,600 -1.38 % 9,950,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,152,000 3,138,400 3,734,400 -13.62 % 3,225,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000 84,000 150,000 -33.33 % 100,000

เงินสํารองจาย 63,417 260,574 548,000 -8.76 % 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 520,710

เงินสมทบ สปสช 188,100 0 0 0 % 0

เงินสมทบ สปสช. 0 128,000 200,000 25 % 250,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลหนองแวงใต้
อําเภอวานรนิวาส    จังหวัดสกลนคร
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

205,098 248,840 518,400 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 30,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 12,398,879 13,148,808.61 15,467,400 14,971,310
รวมงบกลาง 12,398,879 13,148,808.61 15,467,400 14,971,310
รวมงบกลาง 12,398,879 13,148,808.61 15,467,400 14,971,310

รวมแผนงานงบกลาง 12,398,879 13,148,808.61 15,467,400 14,971,310
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 0 0 0 100 % 45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 0 100 % 45,600

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

0 0 0 100 % 90,720
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,606,400 2,540,640 2,612,040 0 % 2,612,040

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,606,400 2,540,640 2,612,040 3,326,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,042,120 3,774,506 5,689,980 -26.25 % 4,196,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

14,340 6,795 96,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 132,000 132,000 153,000 -13.73 % 132,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,512,360 1,156,006 1,440,820 -35.3 % 932,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 179,700 128,276 218,000 -61.47 % 84,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานถายโอน 12,480 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,893,000 5,197,583 7,597,800 5,344,560
รวมงบบุคลากร 7,499,400 7,738,223 10,209,840 8,670,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 264,860 300,000 50 % 450,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาเชาบ้าน 54,983 30,000 0 0 % 0
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 11,300 15,600 21,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 66,283 310,460 321,000 540,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 65,957.55 73,221.05 200,000 -50 % 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 72,045 164,635 200,000 -50 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 249,219 258,809 150,000 -6.67 % 140,000

คาใช้จายในการเตรียมการรับเสด็จ 0 0 50,000 0 % 50,000

คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด

0 0 0 100 % 300,000

คาธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 80,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงหรีดหรือพวงมาลา

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดทําเวทีประชาคมและแผนชุมชน 0 17,941 12,737 135.53 % 30,000
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โครงการฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพให้
กับบุคลากรขององค์การบริหารสวนตําบล
หนองแวงใต้

192,310 0 0 0 % 0

โครงการอบรมคณะกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
และ อสม.ประจําหนวยเลือกตั้ง (กปน.)

0 0 0 100 % 120,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 224,503.09 33,604.88 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 804,034.64 548,210.93 712,737 980,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 119,325 84,438 206,000 -51.46 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 28,717 29,767 35,000 -14.29 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 6,012 24,320 0 100 % 35,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 52,600 44,700 20,000 50 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 153,414 113,750.3 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 12,350 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 55,800 51,080 80,000 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 428,218 348,055.3 441,000 380,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 254,388.46 283,797.27 300,000 0 % 300,000

คาบริการโทรศัพท์ 149.8 368.08 2,000 -50 % 1,000

คาบริการไปรษณีย์ 291 190 0 100 % 1,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 47,422.41 52,160.2 50,000 0 % 50,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 302,251.67 336,515.55 352,000 367,000
รวมงบดําเนินงาน 1,600,787.31 1,543,241.78 1,826,737 2,267,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง 0 5,000 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 11,600 3,800 478.95 % 22,000

คาจัดซื้อกล้องวงจรปิด 0 0 57,000 -100 % 0

คาจัดซื้อฉากกั้นห้อง 0 0 77,650 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 
18000 BTU

0 42,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 
18,000 บีทียู

0 0 44,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร แบบประตูบานเลื่อนทึบ ชนิด 
2 บานเลื่อน

0 4,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน แบบไม้ ขนาด 3.5 ฟุต 0 3,500 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน แบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 13,800 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต +กระจก 
พร้อมเก้าอี้สําหรับผู้บริหาร

0 0 0 100 % 10,800
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โต๊ะเอนกประสงค์หน้าเหล็ก 32,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปมน้ําบาดาล (ซัมเมอร์ส) 21,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV ขนาดจอภาพ 55 นิ้ว

19,600 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 8,300 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ชนิดข้อแข็ง 0 0 8,300 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 0 0 11,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน 

0 32,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสําหรับประมวล
ผล

21,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์  Multifunction เลเซอร์หรือ 
LED สี

0 0 0 100 % 15,000
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เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 8,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 5,200 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network

0 0 8,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 107,600 119,900 232,850 47,800
รวมงบลงทุน 107,600 119,900 232,850 47,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลวานรนิวาส 0 0 0 100 % 13,000

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลเดื่อศรีคัน
ไชย

0 0 13,000 -100 % 0

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลวานร
นิวาส

0 11,785.72 0 0 % 0

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลศรีวิชัย 13,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอวานรนิวาส 0 0 0 100 % 10,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอวานรนิวาส 10,000 10,000 10,000 -100 % 0
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อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอวานรนิวาส 10,000 0 10,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอวานรนิวาส 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 33,000 21,785.72 33,000 33,000
รวมงบเงินอุดหนุน 33,000 21,785.72 33,000 33,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมิน 
หรือพัฒนาระบบตาง ๆ

0 25,000 25,000 0 % 25,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 25,000 25,000 25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 25,000 25,000 25,000

รวมงานบริหารทั่วไป 9,240,787.31 9,448,150.5 12,327,427 11,043,400
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 703,216 0 0 100 % 1,866,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 143,520 0 0 100 % 606,620

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 15,900 0 0 100 % 67,980

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 862,636 0 0 2,606,900
รวมงบบุคลากร 862,636 0 0 2,606,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

133,750 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,800 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 146,550 0 0 75,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนที่
ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน  

0 200,000 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดทําโครงการประชา
สัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับผู้มีหน้าที่
ชําระภาษี

0 0 10,000 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 69,572 0 0 100 % 50,000

คาธรรมเนียมลงทะเบียนตางๆ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี หรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน

0 0 200,000 -50 % 100,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 1,100 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 269,572 201,100 240,000 250,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 38,529.9 45,841.9 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 2,300 334.78 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 300 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 31,650 39,900 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 70,179.9 85,741.9 117,300 130,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 2,022 1,492 3,000 566.67 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,022 1,492 3,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 488,323.9 288,333.9 360,300 475,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 7,600 0 0 % 0

เก้าอี้ผู้บริหาร  0 3,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อฉากกั้นห้อง 0 0 25,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 72,800 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด 0 0 17,700 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด 0 11,000 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด 0 0 0 100 % 11,800

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 0 4,900 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 6,900 0 0 % 0

พัดลมแบบติดผนัง 0 2,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 0 0 854,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  แบบ 
SMART TV

0 0 0 100 % 8,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล

21,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 15,000 0 0 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Multifunction หรือ 
LED

0 0 9,000 -100 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,700 124,500 927,700 20,700
รวมงบลงทุน 21,700 124,500 927,700 20,700

รวมงานบริหารงานคลัง 1,372,659.9 412,833.9 1,288,000 3,102,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,613,447.21 9,860,984.4 13,615,427 14,146,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 232,680 314,760 -13.84 % 271,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 12,480 12,480 0 % 12,480

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 497,230 674,880 1.42 % 684,470

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 99,000 108,000 -39.28 % 65,580

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 841,390 1,110,120 1,033,730
รวมงบบุคลากร 0 841,390 1,110,120 1,033,730

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 20,000 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 18,220 10,000 50 % 15,000

คาธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 25,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 49,950 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 68,170 60,000 70,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 7,480 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 25,050.1 100,000 -30 % 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 32,530.1 135,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 0 100,700.1 215,000 200,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 15,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน ขนาด 5 ฟุต 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับ-สงวิทยุ ชนิดประจําที่ ขนาด 10 
วัตต์

0 0 28,000 -100 % 0

เครื่องรับ-สงวิทยุ ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ 0 0 60,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 108,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 108,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 942,090.1 1,433,120 1,233,730
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

67,200 33,600 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 67,200 33,600 100,000 80,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายตาม "โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหม"

13,026.44 8,944.28 12,843 16.8 % 15,000

คาใช้จายตาม "โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานต์"

6,337.33 0 13,857 8.25 % 15,000

โครงการฝึกอบรม อป.พร.(หลักสูตรจัดตั้ง) 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 19,363.77 8,944.28 26,700 180,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 26,600 26,550 30,000 0 % 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 79,800 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 30,800 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 26,600 137,150 190,000 180,000
รวมงบดําเนินงาน 113,163.77 179,694.28 316,699.82 440,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

ป้ายสัญญาณไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ 0 12,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 12,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 12,000 0 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 113,163.77 191,694.28 316,699.82 440,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 113,163.77 1,133,784.38 1,749,819.82 1,673,730

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,855,335 1,952,400 2,124,500 5.15 % 2,233,860

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0 17,500 84,000 100 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,569,720 1,752,644 1,929,240 3.38 % 1,994,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 174,765 156,932 264,000 -42.82 % 150,960

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,641,820 3,921,476 4,443,740 4,589,340
รวมงบบุคลากร 3,641,820 3,921,476 4,443,740 4,589,340

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 14,800 8,700 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 14,800 8,700 80,000 80,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 101,557.1 72,966.1 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 54,680 107,468 80,013 -25.01 % 60,000

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

คาธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 24,800 16,900 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 181,037.1 197,334.1 230,013 280,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,830 16,593 35,000 14.29 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 30,000 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 25,800 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 44,310 30,214.2 60,000 33.33 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 115,140 112,607.2 135,000 160,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 107,645.34 126,142.33 180,000 -16.67 % 150,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 7,340 5,150 14,000 0 % 14,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 32,423.08 26,857 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 147,408.42 158,149.33 224,000 194,000
รวมงบดําเนินงาน 458,385.52 476,790.63 669,013.18 714,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อตู้เย็น 0 0 9,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน 
(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

16,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 0 16,000 32,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,000 16,000 41,000 0
รวมงบลงทุน 16,000 16,000 41,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,116,205.52 4,414,266.63 5,153,753.18 5,303,340
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 166,644 0.81 % 168,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาจัดการเรียนการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว)

399,500 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายใน
การบริหารการศึกษา

1,264,300 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 22/9/2564  14:34 หน้า : 20/52



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

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายใน
การบริหารการศึกษา  คาอาหารกลางวัน

0 1,213,300 1,225,000 5 % 1,286,250

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายใน
การบริหารการศึกษา คาจัดการเรียนการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

0 433,500 399,500 6.38 % 425,000

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายใน
การบริหารการศึกษา คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

0 86,860 89,440 20.19 % 107,500

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายใน
การบริหารการศึกษา คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) คาเครื่องแบบนักเรียน

0 60,600 62,400 20.19 % 75,000

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายใน
การบริหารการศึกษา คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) คาหนังสือเรียน

0 40,400 41,600 20.19 % 50,000

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายใน
การบริหารการศึกษา คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) คาอุปกรณ์การเรียน

0 40,400 41,600 20.19 % 50,000

คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

284,760 0 0 0 % 0
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คาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจายเป็นคาใช้
จายในการจัดงานตามโครงการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตําบลหนองแวง
ใต้

0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา

75,820 55,845 0 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 2,024,380 1,930,905 2,026,184 2,271,750
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 18,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 40,000 5,462.25 % 2,224,900

คาอาหารเสริม (นม) 1,846,394.84 1,731,729.74 2,174,900 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,846,394.84 1,731,729.74 2,214,900 2,242,900
รวมงบดําเนินงาน 3,870,774.84 3,662,634.74 4,241,084 4,514,650

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้า ขนาด 2 ถัง ขนาด 15 
กิโลกรัม

0 0 0 100 % 23,970

ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต 0 0 0 100 % 8,500
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 44,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 91,470
รวมงบลงทุน 0 0 0 91,470

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้
แกโรงเรียน 7 แหง ในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารสวนตําบลหนองแวงใต้

0 0 3,491,200 6.47 % 3,717,000

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้
แกโรงเรียน 7 แหง ในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารสวนตําบลหนองแวงใต้ 

3,510,000 3,443,180 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 3,510,000 3,443,180 3,491,200 3,717,000
รวมงบเงินอุดหนุน 3,510,000 3,443,180 3,491,200 3,717,000
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รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,380,774.84 7,105,814.74 7,732,284 8,323,120
รวมแผนงานการศึกษา 11,496,980.36 11,520,081.37 12,886,037.18 13,626,460

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 144,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 164,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล 0 0 0 100 % 6,000

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเหรด 0 0 0 100 % 7,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 13,800
รวมงบลงทุน 0 0 0 13,800
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 0 177,800
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 594,000 594,000 756,000 0 % 756,000

คาจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัติยราชนารี

0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินโครงการบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน 10,000 9,850 0 0 % 0

โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ 0 0 0 100 % 40,000
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัต
 ิยราชนารี

0 66,707 70,654 6.15 % 75,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตรจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

42,957 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 646,957 670,557 826,654 881,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 7,450 55,000 0 % 55,000

รวมค่าวัสดุ 0 7,450 55,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 646,957 678,007 881,654 936,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) 0 0 1,070,000 -100 % 0

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

วันที่พิมพ์ : 22/9/2564  14:34 หน้า : 26/52



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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

0 0 0 100 % 300,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

300,000 280,000 300,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 300,000 280,000 300,000 300,000
รวมงบเงินอุดหนุน 300,000 280,000 300,000 300,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 946,957 958,007 2,251,654 1,236,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 946,957 958,007 2,251,654 1,413,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 589,380 623,421 690,840 5.42 % 728,280

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 149,160 154,440 164,040 4.85 % 172,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 10,260 4,980 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 790,800 824,841 920,880 942,280
รวมงบบุคลากร 790,800 824,841 920,880 942,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,500 1,500 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 1,500 1,500 65,000 65,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 46,702 10,000 200 % 30,000

คาธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรมตางๆ 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 3,000 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 49,702 10,000 60,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 18,022 7,709 15,000 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,800 2,600 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 22,822 10,309 25,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 24,322 61,511 100,000 150,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานสําหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติ 0 0 0 100 % 7,800

คาจัดซื้อฉากกั้นสําเร็จรูป 0 0 21,500 -100 % 0

ชุดโต๊ะรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง 0 0 0 100 % 15,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส 
ขนาด 3 ฟุต 

0 8,000 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง 3,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน (จอ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

16,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)

7,900 0 0 0 % 0
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,300 0 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 31,900 8,000 21,500 44,800
รวมงบลงทุน 31,900 8,000 21,500 44,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 847,022 894,352 1,042,380 1,137,080
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 120,000 0 % 120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการสงเสริมการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

18,520 0 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้
ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 
การสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ

20,335 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว 20,775 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง/ผู้ป่วย
เอดส์

21,832 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการเสริม
ศักยภาพบทบาท  พื้นที่สร้างสรรค์สําหรับ
เด็กและเยาวชน

29,984 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการเสริม
ศักยภาพบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเด็ก
และเยาวชน

0 0 0 100 % 30,000
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โครงการสงเสริมอาชีพกลุมวิสาหกิจชุมชน
กล้วยหอมทองสกลนครโมเดล

0 0 0 100 % 35,000

โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 22,680 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 134,126 0 120,000 355,000
รวมงบดําเนินงาน 134,126 0 120,000 355,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 134,126 0 120,000 355,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 981,148 894,352 1,162,380 1,492,080

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา เพื่อการเกษตร บ้าน
นาบัวพัฒนา หมูที่ 11

0 0 114,314 -100 % 0

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านโคกกอง 
หมูที่ 5 

0 340,841.7 0 0 % 0

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ํา สายที่ 3 บ้าน
โนนทับช้าง หมูที่ 8 

0 90,623.91 0 0 % 0

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ํา สายที่ 6 บ้าน
รุงพนาไพร หมูที่ 10 

0 131,636.68 0 0 % 0
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ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ํา สายที่ 6 บ้าน
หนองแวง หมูที่ 1

0 359,499.8 0 0 % 0

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ํา สายที่ 8 บ้าน
หนองแวง หมูที่ 1

0 148,567.01 0 0 % 0

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง  บ้านโคกกอง 
หมูที่ 5 

0 408,943.97 0 0 % 0

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง สายที่ 6 บ้าน
หนองแวง หมูที่ 1

0 390,155.19 0 0 % 0

ขยายไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการเกษตร บ้านโนน
จําปาหอม หมูที่ 13

0 0 50,000 -100 % 0

ขยายไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการเกษตร บ้านโนน
สามเศียร หมูที่ 14

0 0 129,015 -100 % 0

ขยายไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการเกษตร บ้านรุง
พนาไพร หมูที่ 10

0 0 200,000 -100 % 0

ขยายไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการเกษตร บ้านวัง
เยี่ยม หมูที่ 6

0 0 111,208 -100 % 0

ขยายไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการเกษตร บ้าน
หนองแวง หมูที่ 1 (สายที่ 1)

0 0 208,917 -100 % 0

ขยายไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการเกษตร บ้าน
หนองแวง หมูที่ 1 (สายที่ 2)

0 0 35,000 -100 % 0
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เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาอําเภอ
วานรนิวาส คาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อ
การเกษตร บ้านโคกกอง หมูที่ 5

0 0 0 100 % 125,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาอําเภอ
วานรนิวาส คาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อ
การเกษตร บ้านโนนเจริญศิลป์ หมูที่ 12  
เริ่มจากที่นานายเกษแก้ว เรียนชิน ถึงที่นา
นางคําปอง  ผาคุยคํา

0 0 0 100 % 50,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาอําเภอ
วานรนิวาส คาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อ
การเกษตร บ้านหนองแวง หมูที่  1

0 0 0 100 % 46,500

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาอําเภอ
วานรนิวาส คาขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและ
แรงต่ําพร้อมลงหม้อแปลงเพื่อการเกษตร 
บ้านดอนกลอย หมูที่ 3

0 0 0 100 % 805,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาอําเภอ
วานรนิวาส คาขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและ
แรงต่ําพร้อมลงหม้อแปลงเพื่อการเกษตร 
บ้านนาบัวพัฒนา หมูที่ 11

0 0 0 100 % 471,000
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาอําเภอ
วานรนิวาส คาขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและ
แรงต่ําพร้อมลงหม้อแปลงเพื่อการเกษตร 
บ้านบะทอง หมูที่ 7

0 0 0 100 % 680,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาอําเภอ
วานรนิวาส คาขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและ
แรงต่ําพร้อมลงหม้อแปลงเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองแวง หมูที่ 15

0 0 0 100 % 686,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาอําเภอ
วานรนิวาส คาขยายเขตไฟฟ้าสูงและแรงต่ํา
พร้อมลงหม้อแปลงเพื่อการเกษตร บ้านรุง
พนาไพร หมูที่ 10

0 0 0 100 % 713,750

รวมเงินอุดหนุน 0 1,870,268.26 848,454 3,577,250
รวมงบเงินอุดหนุน 0 1,870,268.26 848,454 3,577,250

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 1,870,268.26 848,454 3,577,250
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 1,870,268.26 848,454 3,577,250
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการสงเสริมการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 5,400 -100 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจ

0 0 22,937 -100 % 0

คาใช้จายตาม "โครงการ อบต.หนองแวงใต้
สัญจรพบประชาชน"

11,937 0 0 0 % 0

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปญหายา
เสพติด

0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 11,937 0 28,337 150,000
รวมงบดําเนินงาน 11,937 0 28,337 150,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องกระจายขาวไร้สายพร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 100 % 925,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 925,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 925,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 11,937 0 28,337 1,075,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11,937 0 28,337 1,075,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นระดับอําเภอ

67,884 0 0 100 % 61,000

คาใช้จายในการดําเนินงานโครงการแขงขัน
กีฬา

0 0 0 100 % 245,000

คาใช้จายในการดําเนินงานโครงการแขงขัน
กีฬา

190,100 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 257,984 0 0 306,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 99,350 99,345 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 99,350 99,345 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 357,334 99,345 100,000 406,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 357,334 99,345 100,000 406,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินโครงการเทศกาลวัน
เข้าพรรษาและออกพรรษา 

10,310 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 10,310 0 0 200,000
รวมงบดําเนินงาน 10,310 0 0 200,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน 0 0 0 100 % 225,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน 0 45,000 45,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 45,000 45,000 225,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 45,000 45,000 225,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 10,310 45,000 45,000 425,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 367,644 144,345 145,000 831,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 421,860 438,100 581,100 43.29 % 832,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 0 10,500 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 537,360 644,526 750,820 15.71 % 868,800
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 60,840 61,916 98,000 -18.63 % 79,740

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,020,060 1,155,042 1,471,920 1,847,220
รวมงบบุคลากร 1,020,060 1,155,042 1,471,920 1,847,220

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 6,000 50,000 0 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 18,000 7,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 24,000 57,000 75,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 38,500 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 33,000 0 100 % 100,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 42,000 0 % 42,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 8,108 26,016 12,280 62.87 % 20,000

คาธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรมตาง ๆ 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 371,500 536,800 373,500 33.87 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 418,108 595,816 427,780 682,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,904 19,150 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 84,980 49,325 50,000 0 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 22,850 6,565 155,720 -67.89 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,800 9,520 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 137,534 84,560 290,720 225,000
รวมงบดําเนินงาน 555,642 704,376 775,500 982,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อฉากกั้นห้องสําเร็จรูป 0 0 25,000 -100 % 0
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จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน สําหรับผู้บริหาร 0 0 3,900 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 0 6,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องเจาะเก็บตัวอยางและแอสฟลต์ติ
คคอนกรีต

0 0 80,000 -100 % 0

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 
(Slump Test)

0 0 11,000 -100 % 0

แบบหลอคอนกรีต 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องสํารวจ (TOTAL STATION) 0 0 180,000 -100 % 0

ไม้สต๊าฟอลูมิเนียม แบบพับความยาว 4 
เมตร

0 0 5,000 -100 % 0

หลักขาว - แดง (Pole) 0 0 2,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับ
งานประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 21,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 0 0 100 % 2,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,000 0 346,200 2,600
รวมงบลงทุน 21,000 0 346,200 2,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,596,702 1,859,418 2,593,620 2,831,820
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งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องตบดิน 0 0 0 100 % 21,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 21,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

. โครงการกอสร้างรางระบายน้ําภายในหมู
บ้าน บ้านวังเยี่ยม หมูที่ 6 
( ชวงที่ 4 ) 

0 355,781.8 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรั้ว คสล.บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเยี่ยม หมูที่ 6 

347,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําภายในหมู
บ้าน บ้านโคกกอง หมูที่ 5 ( ชวงที่ 1 ) 

348,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําภายในหมู
บ้าน บ้านโนนทับช้าง หมูที่ 8 ( ชวงที่ 1 ) 

205,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําภายในหมู
บ้าน บ้านศรีสวาง หมูที่ 9 

0 121,642.16 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําภายในหมู
บ้าน บ้านหนองแวง หมูที่ 1 ( ชวงที่ 1 ) 

309,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําภายในหมู
บ้าน บ้านหนองแวง หมูที่ 15 

379,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านวังเยี่ยม หมูที่ 6 

397,000 0 0 0 % 0

โครงการวางทอน้ําประปาภายในหมูบ้าน 
บ้านนาบัว หมูที่ 2

270,000 0 0 0 % 0

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

คาปรับปรุงตอเติมอาคารเก็บพัสดุภายใน
องค์การบริหารสวนตําบล

0 0 0 100 % 155,200

โครงการตอเติมหลังคากันสาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนเจริญศิลป์-วังเยี่ยม หมูที่ 6

0 0 0 100 % 66,100

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจริญศิลป์ หมูที่ 12

0 0 0 100 % 76,520

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคาร
อเนกประสงค์ภายในองค์การบริหารสวน
ตําบลหนองแวงใต้

0 0 0 100 % 1,749,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างโรงจอดรถภายในที่ทําการ
องค์การบริหารสวนตําบล

0 0 0 100 % 331,000

โครงการกอสร้างซุ้มหลังคาทางเดินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง หมูที่ 15

0 0 0 100 % 50,200
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอนกลอย หมูที่ 3

0 0 0 100 % 207,900

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนจําปาหอม หมูที่  13

0 0 0 100 % 295,500

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านโนนสามเศียร หมูที่ 14

0 0 0 100 % 379,500

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านวังเยี่ยม หมูที่ 6

0 0 0 100 % 499,500

โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยม บ้านศรี
สวาง หมูที่ 9

0 0 0 100 % 382,900

โครงการกอสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน บ้าน
หนองแวง หมูที่ 1 เริ่มจากหน้าบ้านนาง
โสมนัส  สาริศรี ถึงหน้าบ้านนายสม  ฮังกะ
สี

0 0 0 100 % 22,820

โครงการกอสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน บ้าน
หนองแวง หมูที่ 1 เริ่มต้นจากหน้า รพ
.สต.บ้านหนองแวง ถึงหน้าบ้านนางสม  เถา
ดี

0 0 0 100 % 75,850

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําสําเร็จรูป
ภายในหมูบ้าน บ้านโคกกอง หมูที่ 5

0 0 0 100 % 166,160

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําสําเร็จรูป
ภายในหมูบ้าน บ้านนาบัวพัฒนา หมูที่  11

0 0 0 100 % 396,250

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คาk) 0 0 0 100 % 65,000
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกกอง หมู 5 0 0 475,100 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนกลอย หมูที่ 3

0 0 400,700 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาบัว หมูที่ 2

0 0 374,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาบัวพัฒนา หมูที่ 11

0 0 466,400 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนเจริญศิลป์ หมู 12

0 0 494,100 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนเจริญศิลป์ หมูที่ 12 0 0 204,600 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบะทอง หมูที่ 7

0 0 424,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านรุงพนาไพร หมูที่ 10

0 0 347,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแวง หมู 15

0 0 462,034 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านดอนกลอย หมูที่ 3

112,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านดอนกลอย หมูที่ 3 
( สายที่ 3 ) 

0 359,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านนาบัว หมูที่ 2 

107,000 302,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านนาบัว หมูที่ 2 
สายที่ 2 

87,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านนาบัวพัฒนา หมูที่ 11 

460,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านโนนจําปาหอม หมูที่ 
13 

472,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านโนนเจริญศิลป์ 
หมูที่ 12

0 477,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านโนนเจริญศิลป์ หมูที่ 
12 

357,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านโนนทับช้าง หมูที่ 8

0 405,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านโนนสามเศียร 
หมูที่ 14 สายที่ 3 

0 193,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านโนนสามเศียร หมูที่ 14

472,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านโนนสามเศียร หมูที่ 14 
สายที่ 4

0 203,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านบะทอง หมูที่ 7 
สายที่ 1 

288,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านรุงพนาไพร หมูที่ 10 

400,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านหนองแวง 
หมูที่ 15 

0 453,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 12 บ้านโนนเจริญ
ศิลป์

0 213,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังสูพื้นที่การ
เกษตร บ้านนาบัวพัฒนา หมูที่ 11 

0 161,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังสูพื้นที่การ
เกษตร บ้านบะทอง หมูที่ 7 

0 154,222 0 0 % 0

โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยมและกําแพง
ปากทอลอดเหลี่ยม
บ้านโนนจําปาหอม หมูที่ 13 

0 234,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยมและกําแพง
ปากทอลอดเหลี่ยมข้ามลําห้วยลึก บ้านบะ
ทอง  หมูที่ 7

0 234,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรั้ว คสล.บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเยี่ยม หมูที่ 6

0 0 440,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําสําเร็จรูป 
บ้านนาบัว หมูที่ 2

0 0 496,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําสําเร็จรูป 
บ้านโนนทับช้าง หมูที่ 8 (สายที่ 1)

0 0 133,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําสําเร็จรูป 
บ้านโนนทับช้าง หมูที่ 8 (สายที่ 2)

0 0 203,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําสําเร็จรูป 
บ้านโนนสามเศียร หมูที่ 14 

0 0 188,038 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําสําเร็จรูป 
บ้านโนนสามเศียร หมูที่ 14 (สาย 2)

0 0 149,099 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําสําเร็จรูป 
บ้านโนนสามเศียร หมูที่ 14 (สายที่ 2)

0 0 297,700 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําสําเร็จรูป 
บ้านวังเยี่ยม หมูที่ 6

0 0 352,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําสําเร็จรูป 
บ้านศรีสวาง หมูที่ 9

0 0 440,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําสําเร็จรูป
บ้านโนนสามเศียร หมูที่ 14 (สายที่ 1) 0 0 156,000 -100 % 0

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (k) 0 0 50,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุง ซอมแซมถนนลูกรังสู
พื้นที่การเกษตร บ้านบะทอง หมูที่ 7 

0 81,000 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุง ซอมแซมถนนลูกรังสู
พื้นที่การเกษตร บ้านศรีสวาง หมูที่ 9 

0 120,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,010,000 4,066,645.96 6,556,371 4,919,400
รวมงบลงทุน 5,010,000 4,066,645.96 6,556,371 4,940,400

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 73,408.9 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 73,408.9 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 73,408.9 0 0 0

รวมงานก่อสร้าง 5,083,408.9 4,066,645.96 6,556,371 4,940,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,680,110.9 5,926,063.96 9,149,991 7,772,220

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จาย "โครงการรักน้ํา รักป่า รักแผน
ดิน"

45,675 7,307 30,000 0 % 30,000
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คาใช้จาย "โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายโครงการอบรมสงเสริมการเพาะ
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์สูเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน
และการทําปุ๋ยชีวภาพ

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 45,675 7,307 30,000 120,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 15,560 23,160 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 15,560 23,160 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 61,235 30,467 60,000 150,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 61,235 30,467 60,000 150,000
รวมแผนงานการเกษตร 61,235 30,467 60,000 150,000

รวมทุกแผนงาน 43,671,502.24 45,487,161.98 57,364,500 60,728,850
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงใต

อําเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,728,850 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,971,310 บาท
งบกลาง รวม 14,971,310 บาท

งบกลาง รวม 14,971,310 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ
.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนักงาน
จาง เงินเพิ่มคาครองชีพคาจางชั่วคราว โดยปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
 9 ลงวันที่  22  มกราคม  2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน  พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อ
ใหความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือ
สูญหาย อันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง  โดยคํานวณใน
อัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม)  ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,950,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ที่มี
อายุ 60 ปี บริบูรณขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถวน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และไดขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไว
แลว  โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันใด เวนแตใน
สวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตาม
ขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะห เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 ที่ไดดําเนินการมากอนใหใชฐานขอมูลจํานวนผูสูงอายุตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยคํานวณ
จากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปียอนหลัง และขอมูลจํานวนผูสูง
อายุที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูล เบี้ยยัง
ชีพขององคกรปครองสวนทองถิ่นจากประกาศรายชื่อ ฯ ดําเนิน
การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เป็นการดําเนิน
การตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ ฯ พ.ศ.2542 
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,225,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ไดแสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียนความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นแลว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน
ที่ 25 พฤศจิกายน 2557  เวนแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18 (2) แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห เพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ไดดําเนินการมา
กอนใหใชฐานขอมูลจํานวนคนพิการ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่ม
ขึ้น 3 ปียอนหลัง และขอมูลจํานวนคนพิการที่ไดบันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานขอมูล เบี้ยยังชีพขององคกรปครองสวน
ทองถิ่นจากประกาศรายชื่อ ฯ ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพความ
พิการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลัก
เกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2553 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เป็นการดําเนินการตาม
ภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจ ฯ พ.ศ.2542 

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส  แก
ผูป่วยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมีความ
เป็นอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยตนเองได โดยเป็นผูป่วยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับ
เงินเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ตอเดือน ครบทั้ง 12 เดือน โดย
คํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปียอนหลัง และขอมูล
จํานวนป่วยเอดสที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐาน
ขอมูล เบี้ยยังชีพขององคกรปครองสวนทองถิ่น จากประกาศราย
ชื่อ ฯ ดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพ พ.ศ.2548  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เป็นการดําเนิน
การตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ ฯ พ.ศ.2542 
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เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอน
ของประชาชนเป็นสวนรวมได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2563 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลงวัน
ที่  30 มิถุนายน  2564

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบ สปสช. จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้ง
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ
.ศ.2561 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 และตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2561  ในอัตราที่กําหนด

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 520,710 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 1 ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี  และมิใหนํารายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให และเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ หากมีรายการคางสงหรือสงขาดเงินสมทบ กบท.ในปีงบ
ประมาณที่ผานมา ใหตั้งงบประมาณเพื่อสงเงินสมทบใหครบถวน
ทุกรายการ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 หนังสือสํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
 34 ลงวันที่ 30 กันยายน  2562
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยคาทําศพพนักงานสวนตําบลกรณีถึงแกความ
ตาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จายได พ.ศ.2559 พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี เงิน
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวัน
ที่ 3 มิถุนายน 2537 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว
 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยคาทําศพพนักงานจางกรณีถึงแกความ
ตาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จายได พ.ศ.2559 พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี เงิน
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวัน
ที่ 3 มิถุนายน 2537 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว
 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,043,400 บาท

งบบุคลากร รวม 8,670,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,326,040 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือ
สั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
   1.เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ 21,120  บาท จํานวน  12  เดือน
   2.เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ 11,610 บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือ
สั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
   1.คาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 1,900 บาท จํานวน 12 เดือน
   2.คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 950 บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12
 เดือน
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือ
สั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
   1.คาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 1,900 บาท จํานวน 12 เดือน
   2.คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 950 บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12
 เดือน

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
   1.คาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 7,560 บาท จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,612,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
     1.คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล อัตรา
เดือนละ 11,610 บาท จํานวน 12 เดือน
     2.คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล อัตราเดือนละ 9,500 บาท จํานวน 12 เดือน
     3.คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล อัตรา
เดือนละ 7,560 บาท จํานวน 12 เดือน
     4.คาตอบแทนของคณะสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 25 คน ในอัตราเดือนละ 7,560 บาท จํานวน 12
 เดือน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,344,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,196,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพรอมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 11 อัตรา และพนักงานสวนตําบลตําแหนงอื่น ๆ ที่
ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  ดังนี้
1.ปลัด อบต.
2.รองปลัด อบต.
3.หัวหนาสํานักปลัด
4.นักวิเคราะหนโยบายและแผน
5.นักวิชาการตรวจสอบภายใน
6.นักทรัพยากรบุคคล
7.นิติกร
8.นักวิชาการเกษตร
9.เจาพนักงานธุรการ จํานวน 2 ราย 
10.เจาพนักงานสาธารณสุข

เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิก
จายไดตามที่ระเบียบกฏหมายกําหนด จํานวน 3 อัตรา 
1.ปลัด อบต.
2.รองปลัด อบต.
3.หัวหนาสํานักปลัด

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 932,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกพนักงานจาง จํานวน 7 อัตรา
พนักงานจางตามภารกิจ
  1.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
  2.พนักงานขับรถยนต จํานวน 2 อัตรา
  3.แมบานสํานักงาน
พนักงานจางทั่วไป
  1.คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
  2.ยาม

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 2,267,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 540,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 450,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง  จํานวน  200,000  บาท
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
ระเบียบหรือกฏหมายกําหนดหรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวของ  จํานวน  30,000  บาท
3.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของ
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเภทอื่น ที่องคการบริหารสวนตําบลขอยืมตัวมาชวยปฏิบัติ
ราชการ  จํานวน  20,000  บาท
4.เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
    -ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวน
ตําบล
    -กรรมการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบล
    -ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบล
    -นายอําเภอ
    -นายทะเบียนอําเภอ
    -อนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหชวยเหลือในการ
ปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหาร
สวนตําบลหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคการบริหาร
สวนตําบล
   -เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง
จํานวน  200,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิตามกฏหมายกําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลหนองแวงใต ที่มีสิทธิตามกฏหมายกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 980,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการอยางใดอยางหนึ่ง เชนคาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก  คาเชา
อาคารและที่ดิน  คาจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถาน
ที่ราชการ คาเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คาจางเหมาบริการ
ป้องกันและกําจัดปลวก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คา
เชาเครื่องถายเอกสาร คาโฆษณาและแผยแพร คาธรรมเนียม
ตาง ๆ คาจัดทําประกันภัยทรัพยสิน คาเชารถยนต คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาติดตั้งโทรศัพท เครื่องรับ
สัญญาณตาง ๆ  ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

1.คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ ตรวจ
งาน เยี่ยมชมหนวยงาน เขาศึกษาดูงาน หรือคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นตองจาย
2.คาเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฏหมายหรือตาม
ระเบียบ การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชนหรือสวนราชการอื่น
3. พิธีเปิดอาคารตางๆ 
4. คาใชใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีในการจัดงานรัฐพิธี ราช
พิธี การประดับจัดตกแตงพิธีการตางๆ การเฉลิมฉลองเทิดพระ
เกียรติ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัว วันพอแหงชาติ วันปิยมหาราช รวมถึงวันสําคัญของชาติตาม
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง คณะผูบริหาร,สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

คาใชจายในการเตรียมการรับเสด็จ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเตรียมการรับเสด็จ ฯ เชนคาจัดซื้อธง
ตราสัญลักษณ คาตนไม ดอกไม คาจัดเตรียมอาหารสําหรับมวล
ชนในการรับ-สงเสด็จ คาพาหนะ ฯลฯ

คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่
กฎหมายกําหนด

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามที่กฏหมายกําหนด 
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คาธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม อบ
รม สัมนาตางๆ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงหรีดหรือพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม พานพุมเงิน
พุมทอง กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือ
พวงมาลาสําหรับวางอนุเสาวรีหรือใชในการจัดงานการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสตาง ๆ หรือคาพวงหรีดพวง
มาลา สําหรับสักการะศพ ในนามของสวนราชการ เฉพาะสักการะ
ศพผูที่เคยใหความชวยเหลือ หรือเป็นผูเคยทําประโยชนใหแก
ประเทศหรือสวนราชการเป็นที่ประจักษชัด

โครงการจัดทําเวทีประชาคมและแผนชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทํากิจกรรมและนําขอมูลมาจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น จัดทําเวทีประชาคมสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวมถึงการเพิ่ม
เติม แกไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่น (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 205  ลําดับที่ 313)

โครงการอบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง เจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย และ อสม.ประจําหนวยเลือกตั้ง (กปน.)

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และ อสม.ประจํา
หนวยเลือกตั้ง (กปน.) เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาจัดสถานที่ คาเชาสถานที่ คาวิทยากร คาป้าย
โครงการ และคาใชจายอื่น ๆ ตามแผนพัฒนาฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ เชนเครื่อง
ถายเอกสาร รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพ โต๊ะ เกาอี้ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปริ้น เครื่องคิดเลข กรรไกร เกาอี้พลาสติก พรม แฟ้ม ธง
ชาติ แบบพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ผงซักฟอก แปรงถู
พื้น ไมกวาดสบู แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ถังแก๊ส ผาปูโต๊ะ  ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง สําหรับใชในการซอมแซมหรือ
งานป้ายประชาสัมพันธตาง ๆ ภายในอาคารสํานัก
งาน เชน คอน ตะปู  เหล็กเสน จอบ เสียม ปูน
ซีเมนต ทราย กระเบื้อง ทอประปา เทปวัดระยะ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางรถยนต สายไมล เพลา ตลับลูกปืน แม
แรง คีมล๊อค เบาะรถยนต ไฟหนา ไฟเบรค กระจกมอง
ขาง กันชน เข็มขัดนิรภัย หมอน้ํา ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แก๊สหุง
ตม ถาน น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง
ตางๆ สําหรับรถสวนกลางขององคการบริหารสวนตําบล และใช
สําหรับวัสดุครุภัณฑ เชน เครื่องตัดหญา ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ เชน ขาตั้งกลอง กระเป๋าใสกลอง เมมโมรี่การด
  กระดาษโปสเตอร  สี พูกัน ฟิลม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชนแผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง แป้น
พิมพ  เครื่องกระจายสัญญาณ  อุปกรณตอพวงตาง ๆ ในระบบ
คอมพิวเตอร ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 367,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลหนอง
แวงใต และไฟฟ้าสาธารณะที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองแวงใต

คาบริการโทรศัพท จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทภายในสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแวงใต

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาจัดซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร คาลงทะเบียน/ตอบรับ หนังสือราชการตาง ๆ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นบริการสื่อสาร คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร
เน็ต  รายเดือน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต คาตออายุ ในการใชบริการ คา
ปรับปรุงเว็บไซด คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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งบลงทุน รวม 47,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน สําหรับ
   1.รองนายก อบต. จํานวน 2 ตัว
   2.เลขานุการนายก อบต. จํานวน 1 ตัว
   3.รองปลัด อบต. จํานวน 1 ตัว
   4.หัวหนาสํานักปลัด จํานวน 1 ตัว
   5.นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน 1 ตัว

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต +กระจก พรอมเกาอี้สําหรับผูบริหาร จํานวน 10,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน แบบ
เหล็ก ขนาด 5 ฟุต+กระจก พรอมเกาอี้สําหรับผู
บริหาร จํานวน 1 ชุด 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ  Multifunction เลเซอรหรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร
หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง
   คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
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งบเงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลวานรนิวาส จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 208 ลําดับที่ 321)
 

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอวานรนิวาส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอวานรนิวาส ตาม
โครงการสงเสริมศาสนาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรมของไทวานร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 208 ลําดับ
ที่ 320)   

เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอวานรนิวาส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอวานรนิวาส ตามโครงการ
รวมน้ําใจตานภัยยามยาก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2565 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 208 ลําดับที่ 322)   

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมิน หรือพัฒนาระบบตาง ๆ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการในการศึกษาวิจัย ประเมินผล การ
บริหารการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง
ใต (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 208 ลําดับที่ 319)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,102,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,606,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,606,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,866,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 6 อัตรา  ประกอบดวย 
1.ผูอํานวยการกองคลัง  
2.เจาพนักงานการเงินและบัญชี   
3.นักวิชาการเงินและบัญชี 
4.เจาพนักงานจัดเก็บรายได  
5.เจาพนักงานพัสดุ  
6. เจาพนักงานธุรการ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวน
ตําบล หรือเงินอื่นใดที่ตองไดรับตามสิทธิของพนักงานสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองคลัง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 606,620 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตามภารกิจ 
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 67,980 บาท

เพื่อจายเป็นเงินการครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง หรือเงินเพิ่ม
อื่น  ที่ตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 475,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
ระเบียบหรือกฏหมายกําหนดหรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวของ  
3.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของ
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเภทอื่น ที่องคการบริหารสวนตําบลขอยืมตัวมาชวยปฏิบัติ
ราชการ    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือ การศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล  หรือผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการประเภทนี้ 

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดทําโครงการประชาสัมพันธสรางความเขาใจใหกับ
ผูมีหนาที่ชําระภาษี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการประชาสัมพันธสราง
ความเขาใจใหกับผูมีหนาที่ชําระภาษี เชน การจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ แผนพับ รวมถึงเอกสารตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
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คาธรรมเนียมลงทะเบียนตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ของ
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง และผูปฏิบัติงานใหองคการ
บริหารสวนตําบล ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในกองคลัง

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี หรือปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทรัพยสิน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษี หรือปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษี และทรัพยสิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2550 และถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.38367 ลงวัน
ที่ 9 มกราคม 2555 และการจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บรายได
ขององคปกครองสวนทองถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 207 ลําดับที่ 318)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ
 ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล 

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึกเติม
เครื่อง ปริ้นท ปากกา ดินสอ ตลอดจนวัสดุอื่นที่เป็นวัสดุสํานัก
งาน ฯลฯ  เพื่อใชในการปฏิบัติงานราชการองคการบริหารสวน
ตําบล ใหเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  หรือเปลี่ยนวัสดุ
ที่จําเป็นสําหรับรถยนต  รถจักรยานยนตสวนกลาง  เชน สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก  กันชนรถยนต เบาะรถ
ยนต  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ เพื่อใหรถยนต  รถจักรยานยนตใหมี
สมรรถภาพที่ใชงานไดดีสําหรับงานราชการ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นเพื่อใชในราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบล  เชน น้ํามันดีเซล, น้ํามัน
ก๊าด, น้ํามันเบนซิน, น้ํามันเครื่อง, เป็นตน สําหรับรถจักรยานยนต
ของกองคลัง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน ฟิลม  รูปสี
หรือขาวดํา  ผาเขียนป้าย  แผนเหล็กเขียนป้าย  สี พูกัน และวัสดุ
อื่นๆ  ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร  เมาส  แป้นพิมพ  แผนซีดีรอม  แผน
ดิสเก็ตส ฯลฯ  เพื่อใชในการปฏิบัติงานราชการองคการบริหาร
สวนตําบล ใหเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร  คาลงทะเบียนสงหนังสือราชการ

งบลงทุน รวม 20,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร โดยเป็นตูเหล็กเก็บ
เอกสารแบบ 2 บานเปิด มีมือจับชนิดบิด มีแผนชั้นปรับ
ระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติใหเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.) ตั้งราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ของ
สํานักงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)  แบบ SMART TV จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี  (LED TV) 
แบบ smart TV  
1. ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x 1080 พิกเชล
2. ขนาดที่กําหนดเป็นจอภาพขั้นต่ํา 40 นิ้ว
3. แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4. สามารถเชื่อมตออินเตอรได (smart TV)
5. ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณ
ภาพและเสียง
6. ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และ
ภาพยนตร
7. มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
(ตั้งราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบ
ประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,233,730 บาท

งบบุคลากร รวม 1,033,730 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,033,730 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 271,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนจํานวน 1 อัตรา  ดังนี้
    1.นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 12,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ใหกับพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 1 ราย

วันที่พิมพ : 22/9/2564  14:35:26 หนา : 23/70



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 684,470 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกพนักงานจาง จํานวน 5 อัตรา
พนักงานจางตามภารกิจ
  1.ผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  2.พนักงานดับเพลิง
  3.พนักงานขับรถดับเพลิง
  4.พนักงานขับรถ EMS
 พนักงานจางทั่วไป
  5.พนักงานดับเพลิง 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 65,580 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
พนักงานจางตามภารกิจ
  1.ผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  2.พนักงานดับเพลิง
  3.พนักงานขับรถดับเพลิง
  4.พนักงานขับรถ EMS
พนักงานจางทั่วไป
  5.พนักงานดับเพลิง 

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
ระเบียบหรือกฏหมายกําหนดหรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวของ
3.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของ
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเภทอื่น ที่องคการบริหารสวนตําบลขอยืมตัวมาชวยปฏิบัติ
ราชการ
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

คาธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม อบ
รม สัมนาตางๆ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2557 และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ เครื่องรับ
สงวิทยุ  วิทยุสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพ โต๊ะ เกาอี้ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน ปากกา กระดาษ ดินสอ
ยางลบ แฟ้มปกแข็ง ฯลฯ เพื่อใชในการปฏิบัติงานสํานักงาน

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  หรือเปลี่ยนวัสดุ
ที่จําเป็นสําหรับรถยนตสวนกลาง เชนสัญญาณไฟฉุก
เฉิน แบตเตอรี่  น้ํามันเบรก  กันชนรถยนต  เบาะรถยนต  ยาง
นอก  ยางใน  ฯลฯ 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง และหลอลื่นเพื่อใชในราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบล  เชน น้ํามันดีเซล, น้ํามัน
ก๊าด, น้ํามันเบนซิน, น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชนแผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง แป้น
พิมพ  เครื่องกระจายสัญญาณ  อุปกรณตอพวงตาง ๆ ในระบบ
คอมพิวเตอร ฯลฯ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 440,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายใหแก อปพร. เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชย
งานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามกฎหมายวาดวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประชาชนตามกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกคาใชจายใหแก อปพร.ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2560 และระเบียบคณะกรรมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของ อปพร. พ.ศ.2560
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ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายตาม "โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหม"

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม ในเขตพื้นที่ตําบลหนอง
แวงใต โดยจายเป็นคาใชจายวัสดุอุปกรณในการตั้งจุด
ตรวจ/บริการประชาชน คาป้ายโครงการ ป้ายรณรงคประชา
สัมพันธแจงเตือน สื่อแผนพับ คาวัสดุไฟฟ้า คากระแสไฟฟ้า คาน้ํา
ดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการบริการความปลอดภัยบน
ทองถนนในชวงเทศกาลปีใหม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 209 ลําดับที่ 324)   

คาใชจายตาม "โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานต"

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ในเขตพื้นที่ตําบล
หนองแวงใต โดยจายเป็นคาใชจายวัสดุอุปกรณในการตั้งจุด
ตรวจ/บริการประชาชน คาป้ายโครงการ ป้ายรณรงคประชา
สัมพันธแจงเตือน สื่อแผนพับ คาวัสดุไฟฟ้า คากระแสไฟฟ้า คาน้ํา
ดื่ม และคาใชจาย อื่นๆ ที่จําเป็นในการบริการความปลอดภัยบน
ทองถนนในชวง เทศกาลสงกรานต ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 209 ลําดับที่ 325)

โครงการฝึกอบรม อป.พร.(หลักสูตรจัดตั้ง) จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน อปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง ) ขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองแวงใต โดยจายเป็นคาอาหาร คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุ คาเครื่องแบบ คาเครื่องเขียนแบบพิมพ คาใช
จายในพิธีเปิด – ปิด คาเชาเครื่องเสียง และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/พ.ศ.2564)
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟสัญญาณไฟวับวาบ ไฟกระพริบ ไฟฉุกเฉิน กระบองไฟกระ
พริบ ไฟฉาย ถายไฟฉาย สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ แบตเตอรรี่วิทยุและอุปกรณไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผาพันคอ เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เทา รองเทา เข็มขัด หมวก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ
.ศ.2560

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง สายสงน้ําดับเพลิง ขอตอ ขอแยกดับเพลิง เครื่องพนน้ํา
สะพายหลังดับไฟป่า ไมตบดับไฟป่า น้ํายาเคมีถังดับเพลิง น้ํายา
โฟมเคมีดับเพลิง และน้ํายาดับเพลิงประเภทอื่นๆ และอุปกรณ
ตางๆ ที่เกี่ยวของสําหรับงานป้องกันและระงับอัคคีภัย ฯลฯ    

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,303,340 บาท

งบบุคลากร รวม 4,589,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,589,340 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,233,860 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ดังนี้   
พนักงานสวนตําบล   
  1. ผูอํานวยการกองการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา   
  2. นักวิชาการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา   
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  1. ครู (กรมสงเสริมฯ )  จํานวน 5 อัตรา   
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบที่กําหนดใหแก ผูอํานวยการกองการศึกษา (ระดับ
ตน)   

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยะฐานะของพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ตําแหนง ครู คศ.2  จํานวน  5  อัตรา   

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,994,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจาง  จํานวน 14 อัตรา   
 พนักงานจางตามภารกิจ   
    1. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   จํานวน 1 อัตรา   
    2. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (อบต.)  จํานวน 4 อัตรา   
    3. พนักงานขับรถยนต         จํานวน 1 อัตรา   
    4. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (กรมฯ)  จํานวน 4 อัตรา   
  พนักงานจางทั่วไป   
    5. ผูดูแลเด็ก (อบต.)            จํานวน 4 อัตรา   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 150,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จาง จํานวน 14 อัตรา   
พนักงานจางตามภารกิจ   
  1. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   จํานวน 1 อัตรา   
  2. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (อบต.)  จํานวน 4 อัตรา   
  3. พนักงานขับรถยนต         จํานวน 1 อัตรา   
  4. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (กรมฯ)  จํานวน 4 อัตรา   
 พนักงานจางทั่วไป   
   5. ผูดูแลเด็ก (อบต.)            จํานวน 4 อัตรา   
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งบดําเนินงาน รวม 714,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
ระเบียบหรือกฎหมายกําหนดหรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวของ   
3. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของ
สวนราชการหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเภทอื่นที่องคการบริหารสวนตําบลขอยืมตัวมาชวยปฏิบัติ
ราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิตามกฎหมายกําหนด    

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาตาง ๆ ของพนักงานสวน
ตําบล ครู และพนักงานจาง   

คาใชจายสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับคาพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การอบรมสัมมนา (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564)
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คาธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ของ
พนักงานสวนตําบล ครูและพนักงานจาง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ เชน
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ โต๊ะ เกาอี้ ฯลฯ  และคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมอาคาร หองน้ํา สนามเด็กเลน โรงอาหาร ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงใต   

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึกเติมเครื่อง
ปริ้น ปากกา ดินสอ ตลอดจนวัสดุอื่นที่เป็นวัสดุสํานักงาน ฯลฯ
 เพื่อใชในการปฏิบัติงานราชการ องคการบริหารสวนตําบลให
เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง หรือเปลี่ยนวัสดุที่
จําเป็น สําหรับรถยนตสวนกลางเพื่อรับ-สงเด็กนัก
เรียน เชน สัญญาณไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก กันชนรถ
ยนต เบาะรถยนต ยางนอก ยางใน ฯลฯ ขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองแวงใต

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันมันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถ
ยนตสวนกลางในการรับ - สงเด็กนักเรียน เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง เป็นตน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร เมาส แป้นพิมพ แผนซีดีรอม แผนดิสเก็ตส ฯลฯ
 เพื่อใชในการปฏิบัติงานราชการ ขององคการบริหารสวนตําบล
ใหเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 194,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวง ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานโนนเจริญศิลป์  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวัง
เยี่ยม

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหนองแวง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนเจริญศิลป์  และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานวังเยี่ยม

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตรายเดือนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนเจริญ
ศิลป์  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังเยี่ยม

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,323,120 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,514,650 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,271,750 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ คนงานทั่วไป ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหนองแวง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังเยี่ยม
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารการศึกษา  คา
อาหารกลางวัน

จํานวน 1,286,250 บาท

เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวันใหแกศูนยพัฒนาเด็กใน
เขตพื้นที่ตําบลหนองแวงใต โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้   
     - คาใชจายสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหแกศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหนองแวง เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันใหแกเด็กนัก
เรียน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564)  จํานวน 125 คน  ใน
อัตรา 21 บาท/คน/วัน จํานวน 245 วัน   
     - คาใชจายสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหแกศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโนนเจริญศิลป์และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังเยี่ยม เพื่อ
จายเป็นคาอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียน (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2
 กรกฎาคม 2564) จํานวน 125 คน  ในอัตรา 21
 บาท/คน/วัน จํานวน 245 วัน

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารการศึกษา คา
จัดการเรียนการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

จํานวน 425,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในเขตพื้นที่ตําบลหนองแวงใต โดยมีรายละเอียดดังนี้   
   - คาใชจายสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหนองแวง ในการจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5
 ปี) อัตราคนละ 1,700 บาท จํานวน 125 คน กําหนดรายการเป็น
คาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเลนพัฒนาการ
เด็ก (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่  2 กรกฎาคม 2564)   
   - คาใชจายสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโนนเจริญศิลป์และวังเยี่ยม  ในการจัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) อัตราคนละ 1,700 บาท จํานวน 125
 คน กําหนดรายการเป็นคาสื่อการเรียน วัสดุการศึกษาและเครื่อง
เลนพัฒนาการเด็ก (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่  2 กรกฎาคม 2564) 
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คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารการศึกษา คาใช
จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

จํานวน 107,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
การศึกษา ดังนี้   
   - คาใชจายสําหรับสนับสนุนในการจัดการศึกษา (คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวง ในการจัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 430
 บาท จํานวน 125 คน กําหนดรายการเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู
เรียน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่  2 กรกฎาคม 2564)   
   - คาใชจายสําหรับสนับสนุนในการจัดการศึกษา (คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนเจริญศิลป์และวัง
เยี่ยม ในการจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคน
ละ 430 บาท จํานวน 125 คน กําหนดรายการเป็นคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่  2 กรกฎาคม 2564) 

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารการศึกษา คาใช
จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) คาเครื่อง
แบบนักเรียน

จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
การศึกษา ดังนี้   
   - คาใชจายสําหรับสนับสนุนในการจัดการศึกษา (คาเครื่องแบบ
นักรียน) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวง ในการจัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 300
 บาท จํานวน 125 คน กําหนดรายการเป็นคาเครื่องแบบนัก
เรียน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924  ลงวันที่  2 กรกฎาคม 2564)   
   - คาใชจายสําหรับสนับสนุนในการจัดการศึกษา (คาเครื่องแบบ
นักรียน) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนเจริญศิลป์และวัง
เยี่ยม ในการจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคน
ละ 300 บาท จํานวน 125 คน กําหนดรายการเป็นคาเครื่องแบบ
นักเรียน   
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924  ลงวันที่  2 กรกฎาคม 2564) 
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คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารการศึกษา คาใช
จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) คา
หนังสือเรียน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
การศึกษา ดังนี้   
   - คาใชจายสําหรับสนับสนุนในการจัดการศึกษา (คาหนังสือ
เรียน) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวง ในการจัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 200
 บาท จํานวน 125 คน กําหนดรายการเป็นคาหนังสือเรียน (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564)   
   - คาใชจายสําหรับสนับสนุนในการจัดการศึกษา (คาหนังสือ
เรียน) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนเจริญศิลป์และวัง
เยี่ยม ในการจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคน
ละ 200 บาท จํานวน 125 คน กําหนดรายการเป็นคาหนังสือ
เรียน    (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924  ลงวันที่  2 กรกฎาคม 2564) 

คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารการศึกษา คาใช
จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) คา
อุปกรณการเรียน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
การศึกษา ดังนี้   
   - คาใชจายสําหรับสนับสนุนในการจัดการศึกษา (คาอุปกรณ
การเรียน) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวง ในการจัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคนละ 200
 บาท จํานวน 125 คน กําหนดรายการเป็นคาอุปกรณการ
เรียน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564)   
   - คาใชจายสําหรับสนับสนุนในการจัดการศึกษา (คาอุปกรณ
การเรียน) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนเจริญศิลป์และวัง
เยี่ยม ในการจัดสรร หรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อัตราคน
ละ 200 บาท จํานวน 125 คน กําหนดรายการเป็นคาอุปกรณการ
เรียน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924  ลงวันที่  2 กรกฎาคม 2564)
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คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ
จายเป็นคาใชจายในการจัดงานตามโครงการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นที่ตําบลหนองแวงใต

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานตามโครงการของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก   ในเขตพื้นที่ตําบลหนองแวงใต (ศพด.บานหนองแวง  ศพด
.บานโนนเจริญศิลป์ ศพด.บานวังเยี่ยม)

คาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของผูดูแล
เด็กและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ตําบลหนองแวงใต

ค่าวัสดุ รวม 2,242,900 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหนองแวง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังเยี่ยม  และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานโนนเจริญศิลป์
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,224,900 บาท

วัสดุงานบานงานครัว  จํานวน  50,000 บาท  
       - เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เพื่อใชในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหนองแวง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนเจริญศิลป์ 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังเยี่ยม  เชน น้ํายาทําความสะอาด
หองน้ํา น้ํายาทําความสะอาดพื้น ไมกวาด ไมถูพื้น ฯลฯ และจัด
ซื้อวัสดุเครื่องครัว เชน แกว ถวย ชาม ฯลฯ

อาหารเสริม (นม)   จํานวน  2,174,900  บาท
      - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกโรงเรียนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลหนองแวงใต โดยมีรายละเอียดดัง
นี้   
          1. คาใชจายสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนน
เจริญศิลป์และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังเยี่ยม เพื่อจายเป็นคา
อาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียน (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่  2
 กรกฎาคม 2564) จํานวนเด็ก 250 คน ในอัตรา 7.37
 บาท/คน/วัน  จํานวน 260 วัน   
          2. คาใชจายสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแกนัก
เรียนในเขตความรับผิดชอบ จํานวน 7 แหง เพื่อจายเป็นคา
อาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่  2 กรกฎาคม 2564) จํานวนเด็ก 885 คน ใน
อัตรา 7.37 บาท/คน/วัน  จํานวน 260 วัน   
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งบลงทุน รวม 91,470 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 91,470 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องซักผา ขนาด 2 ถัง ขนาด 15 กิโลกรัม จํานวน 23,970 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องซักผา 2 ถัง ขนาด 15
 กิโลกรัม จํานวน 3 เครื่อง โดยมีลักษณะสังเขป ดังนี้  
- เป็นเครื่องแบบสองถัง    
- ถังซักเป็นขนาดที่สามารถซักผาแหงไดครั้งละไมนอยกวาที่
กําหนด  
- ถังปั่นเป็นขนาดที่สามารถปั่นผาไดครั้งละไมนอยกวาที่
กําหนด (รายการนอกมาตรฐาน)

ตูเย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีลักษณะสังเขป ดังนี้  
     1) ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา  
     2) เป็นรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟ้า  
ฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย  
     3) การจัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นใหพิจารณาถึงการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าดวย นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคา  
(กําหนดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563) 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

วันที่พิมพ : 22/9/2564  14:35:26 หนา : 38/70



เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุ๊ค สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท โดยมีราย
ละเอียดตอไปนี้   
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
        1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ
        2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
(ตั้งราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ของกระทรวงติจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) สําหรับ ศพด.บานโนนเจริญ
ศิลป์  และ ศพด.บานวังเยี่ยม  จํานวน 2 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier ,Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
(ตั้งราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ของกระทรวงติจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,717,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,717,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหแกโรงเรียน 7 แหง ใน
เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงใต

จํานวน 3,717,000 บาท

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหแกโรงเรียน 7 แหงใน
เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงใตดังนี้   
   1. โรงเรียนบานหนองแวง   
   2. โรงเรียนบานนาบัว   
   3. โรงเรียนบานโพนสวาง   
   4. โรงเรียนบานโคกกองหนองแวง   
   5. โรงเรียนบานวังเยี่ยม   
   6. โรงเรียนบานโนนทับชาง   
   7. โรงเรียนบานโนนเจริญศิลป์   
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564)  จํานวน 885 คน ในอัตรา 21
 บาท/คน/วัน จํานวน  200  วัน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 177,800 บาท

งบดําเนินงาน รวม 164,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง จํานวน 2 คน ไดแก อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่มีภูมิลําเนา
อยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่ใกลเคียง ที่ไดรับคําสั่ง
ชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
จากผูบริหารทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติหนาที่ในการ
ดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น เชน ถุง
มือยางหรือหนัง ผาปิดปาก-ปิดจมูก แอลกอฮอลเจล หนากาก
อนามัย ฯลฯ

งบลงทุน รวม 13,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,800 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาเครื่องวัดความดันโลหิตระบบ
ดิจิตอล จํานวน  2  เครื่อง  เพื่อใชในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเหรด จํานวน 7,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเห
รด จํานวน  2  เครื่อง  เพื่อใชในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,236,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 936,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 881,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการสํารวจและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัติยราชนารี (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) หนาที่ 255 ลําดับที่ 371)
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 756,000 บาท

เพื่อเป็นคาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน ตาม
โครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อลด
ปริมาณขยะในชุมชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ใน
การคัดแยกขยะ เพื่อความสะอาดและเพื่อสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
หนาที่ 272 ลําดับที่ 388)

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี

จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีดเพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ปราก
ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 256 ลําดับ
ที่ 372)   

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เพื่อใชใน
การควบคุมป้องกันโรค เชน น้ํายาเคมีพนหมอกควัน ทรายอะเบท
 คาวัสดุอุปกรณทางการแพทย และเวชภัณฑตางๆ ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตามโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ จํานวน 15 หมู
บานๆ ละ 20,000 บาทโดยถือปฏิบัติตามระเบียบบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 211 - 274 ลําดับที่ 327 - 387

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,137,080 บาท

งบบุคลากร รวม 942,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 942,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 728,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลพรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน  จํานวน  2  อัตรา
     1.ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
     2.นักพัฒนาชุมชน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิก
จายไดตามระเบียบที่กําหนด จํานวน  1  อัตรา
     -ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 172,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1
  ตําแหนง 
     -ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 
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งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
ระเบียบหรือกฏหมายกําหนดหรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวของ
3.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของ
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเภทอื่น ที่องคการบริหารสวนตําบลขอยืมตัวมาชวยปฏิบัติ
ราชการ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวน
ตําบลตามสิทธิ์ที่กฎหมายกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
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คาธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรมตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม อบ
รม สัมนาตางๆ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2557 และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ
 เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ โต๊ะ เกาอี้ เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน อุปกรณสํานักงาน เครื่องใช
ตาง ๆ เชน หมึกเติมปริ้นเตอร หมึกผงเครื่องถายเอกสาร กระดาษ
ถายเอกสาร กระดานไวทบอรด ธงชาติ ธงตาง ๆ  กระดาษ
โรเนียว แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษไข สมุด ตรายาง เครื่อง
คํานวณเลข ฯลฯ
 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึก
ขอมูล อุปกรณเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฯลฯ และคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมอุปกรณเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

งบลงทุน รวม 44,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงานสําหรับผูบริหาร/ผูปฏิบัติ จํานวน 7,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน สําหรับ
   1.ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 ตัว
   2.นักพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 ตัว

ชุดโต๊ะรับแขกพรอมโต๊ะกลาง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโต๊ะรับแขกพรอมโต๊ะกลาง   เพื่อใชใน
การรับรอง  ในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน  1  ชุด
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุ๊ค สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
        1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ
        2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
(ตั้งราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ของกระทรวงติจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 355,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 355,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 355,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการรับ-สงเด็กนักเรียนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานวังเยี่ยม คาจัดทําประกันรถยนต รวมถึงคาบริการ
ตรวจสภาพรถและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่  30 มิถุนายน 2564) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผูดอยโอกาส และครอบครัวผู
มีรายไดนอย การสังคมสงเคราะหผูป่วยที่ยากไร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมการสงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผูดอยโอกาส  การใหทุนการ
ศึกษาเพื่อชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งการบํารุงและสง
เสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อใหประชาชนมีรายได
เพียงพอตอการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง พ.ศ
. 2561-2565  หนาที่ 203  ลําดับที่ 310)
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โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  เชน ดานสุขภาพอนามัย ดานการ
บริโภคอาหาร ดานการศึกษาสําหรับผูสูงอายุ โรงเรียนผูสูง
อายุ ดานการฝึกอาชีพ การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร    
สําหรับคนชรา การสงเสริมการรวมกลุม/ชมรมของผูสูงอายุ การ
ถายทอดศิลปะ และภูมิปัญญาทองถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณประจําปีขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนาที่ 203
  ลําดับที่ 309)

โครงการสงเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนา
สตรีและครอบครัวไดแก การสงเสริมภาวะผูนําแกสตรีใน
ชุมชน และพัฒนาสตรีในดานตาง ๆ  การใหความรูเพื่อการพัฒนา
ครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ การเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางสมาชิกในครอบครัว การป้องกันและแกไขปัญหาครอบ
ครัว การสงเสริมการจัดตั้งศูนยใหการชวยเหลือสําหรับนโยบายที่
เนนหนักและมุงผลสัมฤทธิ์ ไดแก การเสริมสรางความเขมแข็งของ
บทบาทสตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว และการป้องกันแล
แกไขปัญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การตั้งครรภในวัยรุน
โดยถือปฏิบัติหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565  หนาที่ 204  ลําดับที่ 311)
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามการดําเนินการสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
  หนาที่  196 ลําดับที่ 296) 

โครงการสงเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาทพื้นที่สรางสรรค
สําหรับเด็กและเยาวชน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการเสริม
ศักยภาพบทบาท พื้นที่สรางสรรคสําหรับเด็กและ
เยาวชน เชน การสงเสริมการแสดงออก การรณรงค  การใหความ
รูคายกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือขายชุมชนในการจัด
กิจกรรมพัฒนาเด็ก และเยาวชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณประจําปีขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนาที่ 204
 ลําดับที่ 312)
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โครงการสงเสริมอาชีพกลุมวิสาหกิจชุมชนกลวยหอมทองสกลนคร
โมเดล

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม สงเสริมพัฒนาอาชีพการ
ปลูกกลวยหอมทอง กลุมวิสาหกิจชุมชนกลวยหอมทองสกลนคร
โมเดล  บานโนนเจริญศิลป์เป็นพื้นที่นํารองที่ดําเนินการปลูก
กลวยหอมทองไดขยายผลและเป็นแหลงองคความรูใหแก
เกษตรกรในพื้นที่ตําบลหนองแวงใต โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณประจําปีขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่  1/พ.ศ.2564)

โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาอาชีพให
กับประชาชนในพื้นที่ตามอํานาจหนาที่  ประเภท
อาชีพ เชน เกษตรกรรม ปศุสัตว การทําอาหารคหกรรม งานชาง
ตาง ๆ งานหัตกรรม สิ่งประดิษฐ การบริการ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2561-2565
  หนาที่ 196 ลําดับที่ 297)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 3,577,250 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 3,577,250 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,577,250 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาอําเภอวานรนิวาส คาขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการเกษตร บานโคกกอง หมูที่ 5

จํานวน 125,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการเกษตร บานโคก
กอง หมูที่ 5 ระยะทางประมาณ 500 เมตร เริ่มตนจากนานาย
เกิด สมเสียง ถึงนานายสาร  แพงกัญญา (จุดพิกัดเริ่ม
ตน E0365008, N1960816 จุดพิกัดสิ้น
สุด E0365407, N1960617) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/พ.ศ.2564 หนาที่ 6 ลําดับที่ 4)

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาอําเภอวานรนิวาส คาขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการเกษตร บานโนนเจริญศิลป์ หมูที่ 12  เริ่มจากที่
นานายเกษแกว เรียนชิน ถึงที่นานางคําปอง  ผาคุยคํา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา จากนานายเกษแกว  เรียน
ชิน ถึง นานางคําปอง  ผาคุยคํา ระยะทาง
ประมาณ 200 เมตร  เริ่มตนจากนานายเกษแกว  เรียนชิน ถึง นา
นางคําปอง  ผาคุยคํา (จุดพิกัดเริ่มตน E368012, N1959430 
พิกัดสิ้นสุด E367851,N1959527) (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/พ.ศ.2564 หนาที่ 9 ลําดับ
ที่ 10)                                                                       

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาอําเภอวานรนิวาส คาขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการเกษตร บานหนองแวง หมูที่  1

จํานวน 46,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ําระยะทาง
ประมาณ 186 เมตร เริ่มตนจากสวนยางนางบรรเจิด ถึงลําหวย
แสง (จุดพิกัดเริ่มตน E3614105, N1962884 พิกัดสิ้น
สุด E364267,N1962977) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่ 1/พ.ศ.2564 หนาที่ 5 ลําดับที่ 1)
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาอําเภอวานรนิวาส คาขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ําพรอมลงหมอแปลงเพื่อการเกษตร บานดอน
กลอย หมูที่ 3

จํานวน 805,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง ระยะทาง
ประมาณ 1,000 เมตร พรอมลงหมอแปลง (1 เฟส) 30 kva ขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ําไปนานายกองผล  เสนาทิพย ระยะทาง
ประมาณ 700 เมตรและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํายอนกลับ นานาย
แกว  ทองใส  ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร (จุดพิกัดเริ่ม
ตน E359784, N1963754 พิกัดสิ้นสุด E361030,N1964068) (
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/พ.ศ.2564 หนาที่ 5 ลําดับที่ 2)

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาอําเภอวานรนิวาส คาขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ําพรอมลงหมอแปลงเพื่อการเกษตร บานนาบัว
พัฒนา หมูที่ 11

จํานวน 471,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง ระยะทาง
ประมาณ 700 เมตร พรอมลงหมอแปลง (1 เฟส) 30 kva ขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ําเดินหนาไปนานางจารุวรรณ  ขันละ ระยะทาง
ประมาณ 700 เมตร  ระยะทางโดยประมาณ  1,400 เมตร จุด
เริ่มตนโครงการโรงสีเกา (จุดพิกัดเริ่มตน E362949, N1959920 
จุดพิกัดสิ้นสุด E363332, N1961045) (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/พ.ศ
.2564 หนาที่ 9 ลําดับที่ 9)

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาอําเภอวานรนิวาส คาขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ําพรอมลงหมอแปลงเพื่อการเกษตร บานบะ
ทอง หมูที่ 7

จํานวน 680,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง ระยะทาง
ประมาณ 1,000 เมตร พรอมลงหมอแปลง (1 เฟส) 30 kva ขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ําไปสวนยางพารานายชัยยา แกวอุดร ระยะทาง
ประมาณ 400 เมตร และขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํายอนกลับหนาบาน
นายทองพันธ  บุตรแสน ระยะทางประมาณ 800 เมตร เริ่มตน
จากหนาบานนายทองพันธ บุตรแสน ถึงสวนยางพารา นาย
ชัย แกวอุดร (จุดพิกัดเริ่มตน E368456, N1961822 พิกัดสิ้น
สุด E369214,N1961196) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่ 1/พ.ศ.2564 หนาที่ 7 ลําดับที่ 6)
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาอําเภอวานรนิวาส คาขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ําพรอมลงหมอแปลงเพื่อการเกษตร บานหนอง
แวง หมูที่ 15

จํานวน 686,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง ระยะทาง
ประมาณ 1,200 เมตร พรอม ลงหมอแปลง (1 เฟส) 30 kva  
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํายอนกลับหนองปุ่งนกเป้า ระยะทาง
ประมาณ 1,000 เมตร (จุดพิกัดเริ่มตน E362443, N1961493 
พิกัดสิ้นสุด E361894, N1961493) ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่ 1/พ.ศ
.2564 หนาที่ 11 ลําดับที่ 14)

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาอําเภอวานรนิวาส คาขยายเขต
ไฟฟ้าสูงและแรงต่ําพรอมลงหมอแปลงเพื่อการเกษตร บานรุงพนา
ไพร หมูที่ 10

จํานวน 713,750 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง ระยะทาง
ประมาณ 1,000 เมตร พรอม ลงหมอแปลง (1 เฟส) 30 kva  
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําเดินหนาไปนานายเฉลิมโรจน  วง
มาลัย ระยะทางประมาณ 335  เมตร และขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
ยอนกลับบานนายธรรมศักดิ์  สารโพคา  ระยะทาง
ประมาณ 1,000 เมตร (จุดพิกัดเริ่มตน E0364530, N1960079 
พิกัดสิ้นสุด E0364527, N1960823) ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่ 1/พ.ศ
.2564 หนาที่ 8 ลําดับที่ 8)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,075,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอบรมป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัด
โครงการ/กิจกรรม อบรม ป้องกัน แกไขปัญหายาเสพติด ใน
เขตรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงใต เชน คา
อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาอาหาร คาวิทยากร คาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

งบลงทุน รวม 925,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 925,000 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องกระจายขาวไรสายพรอมอุปกรณ จํานวน 925,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดเครื่องกระจายขาวไรสาย+อุปกรณ พรอม
ติดตั้ง เพื่อสรางการรับรูขาวสารใหกับประชาชน ภายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงใต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 406,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 406,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 306,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทองถิ่นระดับอําเภอ จํานวน 61,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับอําเภอ (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หนาที่ 201 ลําดับที่ 305)   
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คาใชจายในการดําเนินงานโครงการแขงขันกีฬา จํานวน 245,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแขงขันกีฬา เยาวชน ประชาชน ซึ่ง
จัดโดยองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงใตหรือหนวยงานอื่น ๆ
 (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 202
 ลําดับที่ 308)   

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
กีฬา เชน ฟุตบอล วอลเลยบอล ตะกรอ เปตอง ตาขายประตู
ฟุตบอล ฯลฯ  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 425,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการวัฒนธรรมทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมทอง
ถิ่น เชน วันเขาพรรษา วันออกพรรษา ประเพณีบุญ
ผเวสสันดร ฯลฯ (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 201 ลําดับที่ 307)

งบเงินอุดหนุน รวม 225,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 225,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 225,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแวงใต จํานวน 15 หมูบาน ในการจัดงาน
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นและศาสนพิธีตาง ๆ (ปรากฎใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 201 ลําดับที่ 306)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,831,820 บาท

งบบุคลากร รวม 1,847,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,847,220 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 832,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองชาง (ระดับตน) 
2. วิศวกรโยธา
3. นายชางโยธา 
4. นายชางไฟฟ้า

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล 
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองชาง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 868,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 6 อัตรา ไดแก
1. ผูชวยนายชางเขียนแบบ
2. ผูชวยนายชางไฟฟ้า
3. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
4. ผูชวยนายชางสํารวจ
5. พนักงานขับรถ
6. คนงาน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 79,740 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 6 อัตรา ไดแก
1. ผูชวยนายชางเขียนแบบ
2. ผูชวยนายชางไฟฟ้า
3. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
4. ผูชวยนายชางสํารวจ
5. พนักงานขับรถ
6. คนงาน
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งบดําเนินงาน รวม 982,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
ระเบียบหรือกฎหมายกําหนดหรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวของ
3.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของ
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเภทอื่น ที่องคการบริหารสวนตําบลขอยืมตัวมาชวยปฏิบัติ
ราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิตามกฏหมายกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 682,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อออก
แบบหรือควบคุมงาน (จางบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อออกแบบหรือ
ควบคุมงาน) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น และคาจางเหมาบริการตางๆ 
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คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
ประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

คาธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรมตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัม
นาตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางตาง ๆ เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปริ้น เครื่องคิดเลข กรรไกร   ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟม หัว
แรงไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เชน ไมตาง ๆ
 คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง หรือเปลี่ยนวัสดุที่
จําเป็นสําหรับรถยนตสวนกลาง เชน สัญญาณไฟฉุก
เฉิน แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก กันชนรถยนต เบาะรถยนต ยาง
นอก ยางใน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน  น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่องตาง ๆ สําหรับรถสวนกลางของ
องคการบริหารสวนตําบล 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทุน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงจายเพื่อประกอบ ดัดแปลงตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋า
ใสกลองถายภาพ พูกัน สี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทุน วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 2,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,600 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
(ตั้งราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ของกระทรวงติจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

งานก่อสร้าง รวม 4,940,400 บาท
งบลงทุน รวม 4,940,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑกอสราง

เครื่องตบดิน จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) ใชเครื่องยนตเบนซิน
2) น้ําหนักของเครื่องตบดินไมนอยกวา 80 กิโลกรัม
3) แรงบดอัดไมนอยกวา 5 ตัน
4) ความเร็วในการตบไมนอยกวา 5,000 ครั้งตอนาที
(ตั้งราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2563)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,919,400 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

คาปรับปรุงตอเติมอาคารเก็บพัสดุภายในองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 155,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงตอเติมอาคารเก็บพัสดุภายในองคการ
บริหารสวนตําบลหนองแวงใต  ขนาดอาคารเดิม
กวาง 8.00 เมตร  ยาว 12.00 เมตร สูง 1 ชั้น โดยเทคอนกรีต
เสริมระดับพื้นอาคาร ,กอผนัง ,ทาสีอาคาร ,ติดตั้งประตู ฯลฯ
 ตามแบบแปลน อบต.หนองแวงใต เลขที่ นต.21/2564 (พิกัดกอ
สราง E0362929 N 1962868) พรอมติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน  1  ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม 1/พ.ศ.2564  หนาที่  14 ลําดับที่ 6)

โครงการตอเติมหลังคากันสาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนเจริญ
ศิลป์-วังเยี่ยม หมูที่ 6

จํานวน 66,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอเติมหลังคากันสาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานโนน
เจริญศิลป์ – วังเยี่ยม หมู 6 ตอเติมหลังคา ขนาดความ
กวาง 4.00 เมตร ยาว 7.40 เมตร สูง 3.50 เมตร ตามแบบ
แปลน อบต.หนองแวงใต เลขที่ นต.15/2564  (พิกัดกอ
สราง E0368047 N1961560) (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/พ.ศ.2564 หนาที่ 15 ลําดับที่ 7)

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนเจริญ
ศิลป์ หมูที่ 12

จํานวน 76,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
โนนเจริญศิลป์ หมูที่ 12 ตามแบบแปลน อบต.หนองแวงใต เลข
ที่ นต.17/2564 (พิกัดกอสราง E0369243 N1959125) (ปราก
ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/พ.ศ
.2564 หนาที่ 17 ลําดับที่ 12)
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โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารอเนกประสงคภายในองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแวงใต

จํานวน 1,749,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงตอเติมอาคารอเนกประสงค ขนาดอาคาร
เดิม กวาง 12.30 เมตร ยาว 24.20 เมตร สูง 1 ชั้น โดยปรับปรุง
โครงสรางหลังคาใหม, กอสรางผนัง, ติดตั้งประตู, หนาตาง, ปู
กระเบื้องพื้น, ทาสีอาคาร, ติดตั้งฝ้าเพดานใหม ฯลฯ พรอมติดตั้ง
ป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง
ใต ที่  18/2564 (พิกัดกอสราง E0362924, N1962912) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/พ.ศ
. 2564 หนาที่ 13 ลําดับที่ 3)

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คากอสรางโรงจอดรถภายในที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 331,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางโรงจอดรถภายในที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแวงใต  ขนาดความ
กวาง 6.00 เมตร  ยาว  30.00 เมตร ตามแบบแปลน อบต.หนอง
แวงใต เลขที่ นต.20/2564  พิกัดกอ
สราง E0362966 N 1962952 พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ  จํานวน  1  ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม 1/พ.ศ.2564 หนาที่ 12 ลําดับที่  1)

โครงการกอสรางซุมหลังคาทางเดินศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวง 
หมูที่ 15

จํานวน 50,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาซุมหลังคาทางเดินศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนอง
แวง หมูที่ 15 ขนาดความ
กวาง 1.50 เมตร ยาว 19.00 เมตร สูง 2.40 เมตร ตามแบบ
แปลน อบต.หนองแวงใต เลขที่ นต.19/2564 (พิกัดกอ
สราง E0362375 N1962059) (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/พ.ศ.2564 หนาที่ 18 ลําดับ
ที่ 14)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานดอนกลอย หมูที่ 3 จํานวน 207,900 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอย
กลอย หมู 3 ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหลทาง
ลูกรัง 2 ขางๆ ละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา 332 ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.หนองแวงใต เลข
ที่ นต.09/2564 และแบบมาตรฐานของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท 1-01 จุดเริ่มตนหนาบาน
นางลําดวน ไชยเทพ ถึงหนาบานนายณรงค คาโสจันทร (พิกัดเริ่ม
ตน E0361546, N1963321 พิกัดสิ้น
สุด E0361422 ,N1963406) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/พ.ศ.2564 หนาที่ 23 ลําดับที่ 24) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานโนนจําปาหอม หมูที่  
13

จํานวน 295,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนจําปา
หอม  หมูที่ 13 ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 472 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังสองขางๆ
ละ 0.50 เมตร พรอมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ตามแบบ
แปลน อบต.หนองแวงใต เลขที่ นต. 13/2564 และแบบมาตรฐาน
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท1-01 จุดเริ่ม
ตนทางหลวงหมายเลข สน 3005 ถึง หนาบานนางสมฤดี แง
ไชย (พิกัดเริ่มตน E0370186, N1963826 พิกัดสิ้น
สุด E0370155, N1963942) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/พ.ศ.2564 หนาที่ 34 ลําดับที่ 46)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานโนน
สามเศียร หมูที่ 14

จํานวน 379,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน บานโนนสามเศียร  หมูที่ 14 ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 147.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 588 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังสองขาง ๆ
 ละ 0.50 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 0.60x1.00 
เมตร จํานวน 1 จุด รวม 6 ทอน พรอมติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.หนองแวงใต เลขที่ นต
. 14/2564 และแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย เลขที่ ท 1-01 จุดเริ่มตนเริ่มจากถนน คสล
.เดิม ถึง สวนนายไพฑรูย นาสูตร (พิกัดเริ่ม
ตน E0371263, N1964518 พิกัดสิ้น
สุด E0371106, N1964517) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/พ.ศ.2564 หนาที่ 36 ลําดับที่ 49) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานวัง
เยี่ยม หมูที่ 6

จํานวน 499,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังเยี่ยม หมู
ที่ 6 ขนาดผิว
จราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังกวาง
ขางละ 0.50 เมตร พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตาม
แบบแปลน อบต.หนองแวงใต เลขที่ นต.10/2564 และแบบ
มาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท
 1-01 จุดเริ่มตนถนน คสล. เดิม ถึง หนาบานนายหัสดี ผิว
เหลือง (พิกัดเริ่มตน E0367944, N1961474 พิกัดสิ้น
สุด E0367819, N1961404) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/พ.ศ.2564 หนาที่ 27 ลําดับที่ 32)
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โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม บานศรีสวาง หมูที่ 9 จํานวน 382,900 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางทอลอดเหลี่ยม บานศรีสวาง หมูที่ 9 ขนาด
ความกวาง 2.40x2.40 เมตร ขนาดความยาว
บล็อก 6.00 เมตร จํานวน 2 ชอง ตามแบบ อบต.หนองแวง
ใต เลขที่ 11/2564 และแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ทอลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดหลายชอง) เลข
ที่ ทถ-5-203, ทถ-5-204 กรมทางหลวงชนบท พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย พิกัดเริ่มตนที่นานายวิโรจน สุพร (พิกัด
เริ่มตน E0360695, N1963514) (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/พ.ศ
.2564 หนาที่ 30 ลําดับที่ 38)

โครงการกอสรางธนาคารน้ําใตดิน บานหนองแวง หมูที่ 1 เริ่มจาก
หนาบานนางโสมนัส  สาริศรี ถึงหนาบานนายสม  ฮังกะสี

จํานวน 22,820 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางธนาคารน้ําใตดิน บานหนองแวง หมู
ที่ 1 ขนาดกวาง 0.50x0.50 เมตร ยาว 62.00 เมตร มีบอพัก
น้ํา จํานวน 3 บอ ขนาดบอพักน้ํา 0.80x0.80 เมตร ตามแบบ
แปลน อบต.หนองแวงใต เลขที่ นต.06/2564   จุดเริ่มตนหนา
บานนางโสมนัส สาริศรี ถึง หนาบานนายสม ฮังกะสี (พิกัดเริ่ม
ตน E0362496, N1962213 พิกัดสิ้น
สุด E036208, N1962273)  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/พ.ศ.2564 หนาที่ 21 ลําดับ
ที่ 20)

โครงการกอสรางธนาคารน้ําใตดิน บานหนองแวง หมูที่ 1 เริ่มตน
จากหนา รพ.สต.บานหนองแวง ถึงหนาบานนางสม  เถาดี

จํานวน 75,850 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางธนาคารน้ําใตดิน บานหนองแวง หมู
ที่ 1 ขนาดกวาง 0.50x0.50 เมตร ยาว 214.00 เมตร มีบอพัก
น้ํา จํานวน 10 บอ ขนาดบอพักน้ํา 0.80x0.80 เมตร ตามแบบ
แปลน อบต.หนองแวงใต เลขที่ นต.05 /2564  เริ่มจาก จุดเริ่ม
ตนหนา รพ.สต. ถึง หนาบานนางสม เถาดี (พิกัดเริ่ม
ตน E0362386, N1962125 พิกัดสิ้น
สุด E0362502, N1962324)  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/พ.ศ.2564 หนาที่ 21 ลําดับ
ที่ 19)
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูปภายในหมูบาน บานโคกกอง 
หมูที่ 5

จํานวน 166,160 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําภายในหมูบาน หมู
ที่ 5 ขนาดความ
กวาง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร  ยาว 86.00 เมตร มีบอพักน้ํา
จํานวน 1 บอ พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ
แปลน อบต.หนองแวงใต เลขที่ นต.07/2564 จุดเริ่มตนบานนาย
ภิญโญ กลางเมืองพล ถนนหมายเลข สน 3005 ถึง หนาบานนาย
ดี คึมยะราช (พิกัดเริ่มตน E0364414, N1961466 พิกัดสิ้น
สุด E0364370, N1961390)  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/พ.ศ.2564 หนาที่ 27 ลําดับที่ 31) 

โครงการกอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูปภายในหมูบาน บานนาบัว
พัฒนา หมูที่  11

จํานวน 396,250 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูปภายในหมู
บาน บานนาบัวพัฒนา หมูที่ 11 ขนาดความ
กวาง 0.60 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร มีบอพัก
น้ํา จํานวน 4 บอ พรอมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตาม
แบบแปลน อบต.หนองแวงใต เลขที่ นต.08/2564 จุดเริ่มตนหนา
บานนายยิ่ง สิทธิเวช ถึง หนาบานนายสมัย นาแวน (พิกัดเริ่ม
ตน E0362795, N1959744 พิกัดสิ้น
สุด E0362611, N1959799 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/พ.ศ.2564 หนาที่ 32 ลําดับที่ 41)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาk) จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) ในอัตรารอย
ละ 4 ของงบประมาณรายจายประเภทคาที่ดินและสิ่งกอ
สราง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจาย "โครงการรักน้ํา รักป่า รักแผนดิน" จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการในการอนุรักษทรัพยากร
น้ําและป่า รวมทั้งสรางจิตสํานึกของประชาชนในการอนุรักษสิ่ง
แวดลอม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคาอาหารและ
เครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ (ปรากฎใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 275 ลําดับ
ที่ 392)
 

คาใชจาย "โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม" จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมการปลูกตนไม การ
ปลุกหญาแฝก เนื่องในวันสําคัญตางๆ เชน วันแมแหงชาติ วันพอ
แหงชาติ ฯลฯ เป็นคาอาหารและเครื่องดื่ม  คาป้ายโครงการ คา
วัสดุอุปกรณที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ (ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 275 ลําดับที่ 393)

คาใชจายโครงการอบรมสงเสริมการเพาะพันธุพืช พันธุสัตวสู
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมสงเสริมการเพาะพันธ
พืช  พันธุสัตวสูเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุอุปรณที่ใชในการฝึกอบรม คา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) หนาที่ 198 ลําดับที่ 301)

โครงการอบรมตรวจวิเคราะหคุณภาพดินและการทําปุ๋ยชีวภาพ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการตรวจอบรมวิเคราะหคุณภาพ
ของดินและการทําปุ๋ยชีวิภาพ เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาตอบแทนวิทยากร คาใชจายอื่น ๆ 
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน เคียว สปริงเกอร จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถพรวนดินระหวางแถวเครื่องดัก
แมลง ตะแกรงรอนแบนโธส อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ปุ๋ย ยา
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พันธุสัตวปีกและ
สัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุ
พืช เชน มีด เชือก ผาใบ หรือพลาสติก หนากากป้องกันแก
สพิษ ฯลฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

300,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 25,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,950,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,225,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 100,000

เงินสํารองจาย 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

520,710

เงินสมทบ สปสช. 250,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

50,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

50,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

300,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 25,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,950,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,225,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 100,000

เงินสํารองจาย 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

520,710

เงินสมทบ สปสช. 250,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

50,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

50,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

532,080
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,612,040

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

6,062,580 271,200 2,233,860 728,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

24,000 12,480

เงินประจําตําแหนง 174,000 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,538,900 684,470 1,994,520 172,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

151,980 65,580 150,960

เงินวิทยฐานะ 168,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

500,000 100,000 60,000 144,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,612,040

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

832,680 10,128,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

24,000 60,480

เงินประจําตําแหนง 42,000 300,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 868,800 5,258,690

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

79,740 448,260

เงินวิทยฐานะ 168,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

50,000 914,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

30,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

55,000 20,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 100,000 756,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดทํา
โครงการประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจให้กับผู้
มีหน้าที่ชําระภาษี

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

190,000 60,000 30,000

คาใช้จายในการเตรียม
การรับเสด็จ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

30,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

25,000 105,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 856,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดทํา
โครงการประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจให้กับผู้
มีหน้าที่ชําระภาษี

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 300,000

คาใช้จายในการเตรียม
การรับเสด็จ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายสําหรับการ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ตามที่กฎหมายกําหนด

300,000

คาธรรมเนียมลง
ทะเบียนตางๆ

50,000

คาธรรมเนียมลง
ทะเบียนฝึกอบรม

80,000 25,000 70,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด
หรือพวงมาลา

10,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษี หรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทรัพย์สิน

100,000

โครงการจัดทําเวที
ประชาคมและแผน
ชุมชน

30,000

โครงการอบรมคณะ
กรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย และ อ
สม.ประจําหนวยเลือก
ตั้ง (กปน.)

120,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 80,000 30,000 100,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายสําหรับการ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ตามที่กฎหมายกําหนด

300,000

คาธรรมเนียมลง
ทะเบียนตางๆ

50,000

คาธรรมเนียมลง
ทะเบียนฝึกอบรม

175,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด
หรือพวงมาลา

10,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษี หรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทรัพย์สิน

100,000

โครงการจัดทําเวที
ประชาคมและแผน
ชุมชน

30,000

โครงการอบรมคณะ
กรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย และ อ
สม.ประจําหนวยเลือก
ตั้ง (กปน.)

120,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 500,000 720,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายตาม 
"โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหม"

15,000

คาใช้จายตาม 
"โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ในชวงเทศกาล
สงกรานต์"

15,000

ค่าใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

15,000

โครงการฝึกอบรม อป
.พร.(หลักสูตรจัดตั้ง)

150,000

คาจ้างเหมาบริการ 168,000 120,000

คาใช้จายโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายในการ
บริหารการศึกษา  คา
อาหารกลางวัน

1,286,250

วันที่พิมพ์ : 22/9/2564  14:35:57 หน้า : 9/40



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายตาม 
"โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหม"

15,000

คาใช้จายตาม 
"โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ในชวงเทศกาล
สงกรานต์"

15,000

ค่าใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

15,000

โครงการฝึกอบรม อป
.พร.(หลักสูตรจัดตั้ง)

150,000

คาจ้างเหมาบริการ 100,000 388,000

คาใช้จายโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายในการ
บริหารการศึกษา  คา
อาหารกลางวัน

1,286,250

วันที่พิมพ์ : 22/9/2564  14:35:57 หน้า : 10/40



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายในการ
บริหารการศึกษา คา
จัดการเรียนการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว)

425,000

คาใช้จายโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายในการ
บริหารการศึกษา คาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

107,500

คาใช้จายโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายในการ
บริหารการศึกษา คาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) คาเครื่อง
แบบนักเรียน

75,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายในการ
บริหารการศึกษา คา
จัดการเรียนการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว)

425,000

คาใช้จายโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายในการ
บริหารการศึกษา คาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

107,500

คาใช้จายโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายในการ
บริหารการศึกษา คาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) คาเครื่อง
แบบนักเรียน

75,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายในการ
บริหารการศึกษา คาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) คาหนังสือ
เรียน

50,000

คาใช้จายโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายในการ
บริหารการศึกษา คาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) คาอุปกรณ์
การเรียน

50,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การตามโครงการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ
จายเป็นคาใช้จายใน
การจัดงานตามโครงการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นที่ตําบลหนอง
แวงใต้

50,000

คาใช้จายในการพัฒนาผู้
ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายในการ
บริหารการศึกษา คาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) คาหนังสือ
เรียน

50,000

คาใช้จายโครงการสนับ
สนุนคาใช้จายในการ
บริหารการศึกษา คาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) คาอุปกรณ์
การเรียน

50,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การตามโครงการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ
จายเป็นคาใช้จายใน
การจัดงานตามโครงการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นที่ตําบลหนอง
แวงใต้

50,000

คาใช้จายในการพัฒนาผู้
ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายสําหรับพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพครู

50,000

คาจ้างเหมาบริการ
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัติยราชนารี

10,000

โครงการจัดตั้งธนาคาร
ขยะ

40,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัติยราชนารี

75,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายสําหรับพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพครู

50,000

คาจ้างเหมาบริการ
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัติยราชนารี

10,000

โครงการจัดตั้งธนาคาร
ขยะ

40,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัติยราชนารี

75,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาธรรมเนียมลง
ทะเบียนฝึกอบรมตางๆ

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ผู้ด้อย
โอกาส และครอบครัวผู้
มีรายได้น้อย การสังคม
สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยาก
ไร้

30,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

50,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
สตรีและครอบครัว

30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน และระดับองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการเสริมศักยภาพ
บทบาทพื้นที่สร้างสรรค์
สําหรับเด็กและเยาวชน

30,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2564  14:35:57 หน้า : 17/40



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาธรรมเนียมลง
ทะเบียนฝึกอบรมตางๆ

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ผู้ด้อย
โอกาส และครอบครัวผู้
มีรายได้น้อย การสังคม
สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยาก
ไร้

30,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

50,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
สตรีและครอบครัว

30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน และระดับองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการเสริมศักยภาพ
บทบาทพื้นที่สร้างสรรค์
สําหรับเด็กและเยาวชน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมอาชีพ
กลุมวิสาหกิจชุมชน
กล้วยหอมทองสกลนคร
โมเดล

35,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
และพัฒนาเศรษฐกิจ

30,000

โครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

150,000

คาใช้จายในการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นระดับอําเภอ

คาใช้จายในการดําเนิน
งานโครงการแขงขัน
กีฬา

คาใช้จายในการดําเนิน
งานตามโครงการ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

คาเชาเครื่องถายเอกสาร

คาธรรมเนียมลง
ทะเบียนฝึกอบรมตาง ๆ

คาใช้จาย "โครงการรัก
น้ํา รักป่า รักแผนดิน"
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมอาชีพ
กลุมวิสาหกิจชุมชน
กล้วยหอมทองสกลนคร
โมเดล

35,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
และพัฒนาเศรษฐกิจ

30,000

โครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

150,000

คาใช้จายในการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นระดับอําเภอ

61,000 61,000

คาใช้จายในการดําเนิน
งานโครงการแขงขัน
กีฬา

245,000 245,000

คาใช้จายในการดําเนิน
งานตามโครงการ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

200,000 200,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 42,000 42,000

คาธรรมเนียมลง
ทะเบียนฝึกอบรมตาง ๆ

20,000 20,000

คาใช้จาย "โครงการรัก
น้ํา รักป่า รักแผนดิน"

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาใช้จาย "โครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม"

คาใช้จายโครงการ
อบรมสงเสริมการเพาะ
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์สู
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการอบรมตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพดิน
และการทําปุ๋ยชีวภาพ

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 150,000 5,000 58,000 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 2,224,900

วัสดุกอสร้าง 35,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000 30,000 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 110,000 70,000 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000 5,000 10,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

75,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาใช้จาย "โครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม"

30,000 30,000

คาใช้จายโครงการ
อบรมสงเสริมการเพาะ
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์สู
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000 30,000

โครงการอบรมตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพดิน
และการทําปุ๋ยชีวภาพ

30,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 248,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,254,900

วัสดุกอสร้าง 50,000 85,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 130,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000 310,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 165,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 80,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

75,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 300,000 150,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,000

คาบริการไปรษณีย์ 21,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000 30,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

15,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 14,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 22,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 
2 บานเปิด

11,800

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 
5 ฟุ่ต +กระจก พร้อม
เก้าอี้สําหรับผู้บริหาร

10,800

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV)  แบบ 
SMART TV

8,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

วันที่พิมพ์ : 22/9/2564  14:35:57 หน้า : 23/40



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 100,000 100,000

วัสดุการเกษตร 30,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 450,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,000

คาบริการไปรษณีย์ 21,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

80,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

15,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 14,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 22,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 
2 บานเปิด

11,800

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 
5 ฟุ่ต +กระจก พร้อม
เก้าอี้สําหรับผู้บริหาร

10,800

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV)  แบบ 
SMART TV

8,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์  
Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี

15,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้า ขนาด 2 ถัง 
ขนาด 15 กิโลกรัม

23,970

ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต 8,500

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต
บุ๊ค สําหรับงานประมวล
ผล

44,000 22,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

15,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิต
ระบบดิจิตอล

6,000

เครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบอินฟราเหรด

7,800

เก้าอี้สํานักงานสําหรับผู้
บริหาร/ผู้ปฏิบัติ

7,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์  
Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี

15,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้า ขนาด 2 ถัง 
ขนาด 15 กิโลกรัม

23,970

ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต 8,500

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต
บุ๊ค สําหรับงานประมวล
ผล

66,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

15,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิต
ระบบดิจิตอล

6,000

เครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบอินฟราเหรด

7,800

เก้าอี้สํานักงานสําหรับผู้
บริหาร/ผู้ปฏิบัติ

7,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ชุดโต๊ะรับแขกพร้อม
โต๊ะกลาง

15,000

เครื่องกระจายขาวไร้
สายพร้อมอุปกรณ์

925,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องตบดิน

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

คาปรับปรุงตอเติม
อาคารเก็บพัสดุภายใน
องค์การบริหารสวน
ตําบล

โครงการตอเติมหลังคา
กันสาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนนเจริญ
ศิลป์-วังเยี่ยม หมูที่ 6

โครงการปรับปรุงซอม
แซมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนเจริญ
ศิลป์ หมูที่ 12
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ชุดโต๊ะรับแขกพร้อม
โต๊ะกลาง

15,000

เครื่องกระจายขาวไร้
สายพร้อมอุปกรณ์

925,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องตบดิน 21,000 21,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

2,600 2,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

คาปรับปรุงตอเติม
อาคารเก็บพัสดุภายใน
องค์การบริหารสวน
ตําบล

155,200 155,200

โครงการตอเติมหลังคา
กันสาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนนเจริญ
ศิลป์-วังเยี่ยม หมูที่ 6

66,100 66,100

โครงการปรับปรุงซอม
แซมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนเจริญ
ศิลป์ หมูที่ 12

76,520 76,520
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงตอ
เติมอาคาร
อเนกประสงค์ภายใน
องค์การบริหารสวน
ตําบลหนองแวงใต้

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างโรงจอดรถ
ภายในที่ทําการองค์การ
บริหารสวนตําบล

โครงการกอสร้างซุ้ม
หลังคาทางเดินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองแวง หมูที่ 15

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ดอนกลอย หมูที่ 3

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โนนจําปาหอม หมูที่  
13

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน บ้านโนน
สามเศียร หมูที่ 14
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงตอ
เติมอาคาร
อเนกประสงค์ภายใน
องค์การบริหารสวน
ตําบลหนองแวงใต้

1,749,000 1,749,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างโรงจอดรถ
ภายในที่ทําการองค์การ
บริหารสวนตําบล

331,000 331,000

โครงการกอสร้างซุ้ม
หลังคาทางเดินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองแวง หมูที่ 15

50,200 50,200

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ดอนกลอย หมูที่ 3

207,900 207,900

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โนนจําปาหอม หมูที่  
13

295,500 295,500

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน บ้านโนน
สามเศียร หมูที่ 14

379,500 379,500

วันที่พิมพ์ : 22/9/2564  14:35:58 หน้า : 30/40



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน บ้านวังเยี่ยม 
หมูที่ 6

โครงการกอสร้างทอ
ลอดเหลี่ยม บ้านศรี
สวาง หมูที่ 9

โครงการกอสร้าง
ธนาคารน้ําใต้ดิน บ้าน
หนองแวง หมูที่ 1 เริ่ม
จากหน้าบ้านนาง
โสมนัส  สาริศรี ถึงหน้า
บ้านนายสม  ฮังกะสี

โครงการกอสร้าง
ธนาคารน้ําใต้ดิน บ้าน
หนองแวง หมูที่ 1 เริ่ม
ต้นจากหน้า รพ
.สต.บ้านหนองแวง ถึง
หน้าบ้านนางสม  เถาดี

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําสําเร็จรูปภาย
ในหมูบ้าน บ้านโคกกอง 
หมูที่ 5

วันที่พิมพ์ : 22/9/2564  14:35:58 หน้า : 31/40



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน บ้านวังเยี่ยม 
หมูที่ 6

499,500 499,500

โครงการกอสร้างทอ
ลอดเหลี่ยม บ้านศรี
สวาง หมูที่ 9

382,900 382,900

โครงการกอสร้าง
ธนาคารน้ําใต้ดิน บ้าน
หนองแวง หมูที่ 1 เริ่ม
จากหน้าบ้านนาง
โสมนัส  สาริศรี ถึงหน้า
บ้านนายสม  ฮังกะสี

22,820 22,820

โครงการกอสร้าง
ธนาคารน้ําใต้ดิน บ้าน
หนองแวง หมูที่ 1 เริ่ม
ต้นจากหน้า รพ
.สต.บ้านหนองแวง ถึง
หน้าบ้านนางสม  เถาดี

75,850 75,850

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําสําเร็จรูปภาย
ในหมูบ้าน บ้านโคกกอง 
หมูที่ 5

166,160 166,160

วันที่พิมพ์ : 22/9/2564  14:35:58 หน้า : 32/40



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําสําเร็จรูปภาย
ในหมูบ้าน บ้านนาบัว
พัฒนา หมูที่  11

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คาk)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบล
วานรนิวาส

13,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอวานรนิวาส

10,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
วานรนิวาส

10,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้
แกโรงเรียน 7 แหง ใน
เขตพื้นที่องค์การบริหาร
สวนตําบลหนองแวงใต้

3,717,000

อุดหนุนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

300,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2564  14:35:58 หน้า : 33/40



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําสําเร็จรูปภาย
ในหมูบ้าน บ้านนาบัว
พัฒนา หมูที่  11

396,250 396,250

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คาk)

65,000 65,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบล
วานรนิวาส

13,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอวานรนิวาส

10,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
วานรนิวาส

10,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้
แกโรงเรียน 7 แหง ใน
เขตพื้นที่องค์การบริหาร
สวนตําบลหนองแวงใต้

3,717,000

อุดหนุนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

300,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2564  14:35:58 หน้า : 34/40



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค สาขาอําเภอ
วานรนิวาส คาขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการ
เกษตร บ้านโคกกอง หมู
ที่ 5

125,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค สาขาอําเภอ
วานรนิวาส คาขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการ
เกษตร บ้านโนนเจริญ
ศิลป์ หมูที่ 12  เริ่มจาก
ที่นานายเกษแก้ว เรียน
ชิน ถึงที่นานางคําปอง  
ผาคุยคํา

50,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค สาขาอําเภอ
วานรนิวาส คาขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการ
เกษตร บ้านหนองแวง 
หมูที่  1

46,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค สาขาอําเภอ
วานรนิวาส คาขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการ
เกษตร บ้านโคกกอง หมู
ที่ 5

125,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค สาขาอําเภอ
วานรนิวาส คาขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการ
เกษตร บ้านโนนเจริญ
ศิลป์ หมูที่ 12  เริ่มจาก
ที่นานายเกษแก้ว เรียน
ชิน ถึงที่นานางคําปอง  
ผาคุยคํา

50,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค สาขาอําเภอ
วานรนิวาส คาขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการ
เกษตร บ้านหนองแวง 
หมูที่  1

46,500

วันที่พิมพ์ : 22/9/2564  14:35:58 หน้า : 36/40



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค สาขาอําเภอ
วานรนิวาส คาขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ํา
พร้อมลงหม้อแปลงเพื่อ
การเกษตร บ้านดอน
กลอย หมูที่ 3

805,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค สาขาอําเภอ
วานรนิวาส คาขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ํา
พร้อมลงหม้อแปลงเพื่อ
การเกษตร บ้านนาบัว
พัฒนา หมูที่ 11

471,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค สาขาอําเภอ
วานรนิวาส คาขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ํา
พร้อมลงหม้อแปลงเพื่อ
การเกษตร บ้านบะทอง 
หมูที่ 7

680,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค สาขาอําเภอ
วานรนิวาส คาขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ํา
พร้อมลงหม้อแปลงเพื่อ
การเกษตร บ้านดอน
กลอย หมูที่ 3

805,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค สาขาอําเภอ
วานรนิวาส คาขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ํา
พร้อมลงหม้อแปลงเพื่อ
การเกษตร บ้านนาบัว
พัฒนา หมูที่ 11

471,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค สาขาอําเภอ
วานรนิวาส คาขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ํา
พร้อมลงหม้อแปลงเพื่อ
การเกษตร บ้านบะทอง 
หมูที่ 7

680,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2564  14:35:58 หน้า : 38/40



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค สาขาอําเภอ
วานรนิวาส คาขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ํา
พร้อมลงหม้อแปลงเพื่อ
การเกษตร บ้านหนอง
แวง หมูที่ 15

686,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค สาขาอําเภอ
วานรนิวาส คาขยายเขต
ไฟฟ้าสูงและแรงต่ํา
พร้อมลงหม้อแปลงเพื่อ
การเกษตร บ้านรุงพนา
ไพร หมูที่ 10

713,750

เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษา เพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมิน 
หรือพัฒนาระบบตาง ๆ

25,000

รวม 14,971,310 14,146,000 1,673,730 13,626,460 1,413,800 1,492,080 3,577,250 1,075,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2564  14:35:58 หน้า : 39/40



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค สาขาอําเภอ
วานรนิวาส คาขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ํา
พร้อมลงหม้อแปลงเพื่อ
การเกษตร บ้านหนอง
แวง หมูที่ 15

686,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค สาขาอําเภอ
วานรนิวาส คาขยายเขต
ไฟฟ้าสูงและแรงต่ํา
พร้อมลงหม้อแปลงเพื่อ
การเกษตร บ้านรุงพนา
ไพร หมูที่ 10

713,750

เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน

225,000 225,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษา เพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมิน 
หรือพัฒนาระบบตาง ๆ

25,000

รวม 831,000 7,772,220 150,000 60,728,850
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