
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวดง
อําเภอ ศิลาลาด   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,978,298 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,125,060 บาท

งบบุคลากร รวม 5,330,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,311,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายก อบต.และรองนายก อบต.  แยกเป็น
       -  เงินเดือนนายก อบต.  จํานวน  244,800 บาท
       -  เงินเดือนรองนายก อบต.  2 คน จํานวน  269,280 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต./รองนายกอบต. 
แยกเป็น
       -  เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต.จํานวน 21,000 บาท
       -  เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกอบต.2 คน 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. /รองนายก อบต. แยกเป็น 
         -  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. จํานวน  21,000  บาท
         -  เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต.2 คน 
จํานวน 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกอบต. 
จํานวน  1  ตําแหน่ง

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,627,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภา อบต.รองประธาน
สภา อบต.สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต.   แยกเป็น
         -  เงินค่าตอบแทนประธานสภา  อบต. จํานวน 134,640  บาท
         -  เงินค่าตอบแทนรองประธานสภา  อบต.  จํานวน  110,160 บาท
         -  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จํานวน 15 คน 
จํานวน 1,296,000 บาท
         -  เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.  จํานวน  86,400  บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,018,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,173,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานให้แก่พนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือน  จํานวน  7  ตําแหน่ง  ดังนี้
       (1)เงินเดือนตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  462,000  บาท
       (2)เงินเดือนตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  382,560  บาท
       (3)เงินเดือนตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานปลัดอบต. 
จํานวน 349,320 บาท
       (4)เงินเดือนตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ช.ก.)
จํานวน 317,520 บาท
       (5)เงินเดือนตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ป.ก.) จํานวน 199,200  บาท
       (6)เงินเดือนตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ป.ง.)
จํานวน 203,520 บาท
       (7)เงินเดือนตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ช.ง.) จํานวน  259,440 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 940 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
        (1)เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จํานวน  940  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า เงินประจําตําแหน่งนักบริหารงาน อบต.  ดังนี้
        (1)เงินประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  84,000  บาท
        (2)เงินประจําตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน  42,000  บาท
        (3)เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน  42,000  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 551,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  4  อัตรา แยกเป็น
        (1)ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา เป็นเงิน   152,388  บาท
        (2)ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการ
เกษตร จํานวน 1 อัตรา  เป็นเงิน  183,552  บาท
        (3)ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปตําแหน่งนักการภารโรง จํานวน 1
 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท
        (4)ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปตําแหน่งคนงานทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา เป็นเงิน  108,000  บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  3  อัตรา   แยกเป็น
         (1)เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งผู้
ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 16,000  บาท
         (2)เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไปตําแหน่งนักการ
ภารโรง จํานวน  1  อัตรา  เป็นเงิน  12,000  บาท
        (3)เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไปตําแหน่งคนงาน
ทั่วไป จํานวน  1  อัตรา  เป็นเงิน  12,000  บาท
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เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า เงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งนักบริหารงานอบต.  ดัง
นี้
        เงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  

งบดําเนินงาน รวม 3,058,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 397,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 237,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ผู้
บริหารและผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้

ค่าใช้สอย รวม 1,456,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่  เช่นการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  แผ่นพับ   โปสเตอร์   ป้ายประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น

ค่าจัดทําข้อมูลอินเตอร์เน็ต จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดทําเว็บไซด์  ของ อบต.และค่าเช่าพื้นที่
โฮมเพจและอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดทําเว็บไซด์ของ อบต.

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ   เข้าปกหนังสือ    ค่าถ่ายเอกสาร    ค่าจ้าง
เหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด  ซึ่งมิใช่การประกอบ
ดัดแปลง   ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ในความรับผิด
ชอบของผู้รับจ้าง   เช่น  ค่าจ้างเหมาคนสวน   ค่าจ้างเหมายามรักษาความ
ปลอดภัยของ อบต. ฯลฯ

ค่าตักสิ่งปฏิกูล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตักสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนในกิจการของ
อบต. เช่น  ค่าธรรมเนียมศาล  ค่ารังวัดหรือตรวจสอบหนังสือสําคัญที่
หลวง   ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตําบล  พนักงานนจ้าง  คณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของ อบต.ไปฝึก
อบรม  สัมมนา  หลักสูตรต่าง ๆ  ฯลฯ

ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์ จํานวน 78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น  หนังสือ
พิมพ์  วารสาร  หนังสือต่าง ๆ ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  ตั้งไว้    15,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้
จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่าย
อื่น  ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อน
รับบุคคลหรือคณะบุคคล  ที่ไปนิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  ตั้งไว้  5,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง  เช่น  ค่าอาหาร  เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ใน
การเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การทั้งนี้ให้ร่วมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้า
ร่วมประชุม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ  พวงมาลา  พวงมาลัย  ช่อดอกไม้   กระเช้าดอกไม้ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ  พวงมาลา  พวงมาลัย  ช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว0444 ลงวันที่ 24
  มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่ 95 ลําดับที่ 6

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเป็น  ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภา  อบต. หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของ อบต.ไปฝึก
อบรม  สัมมนา  หลักสูตรต่าง ๆ ที่ได้รับคําสั่งจากผู้บริหาร

โครงการการจัดการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต.หนองบัวดง จํานวน 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการการจัดการเลือกตั้งนายก
อบต.และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวดง  เช่น  ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  (สํานักงานปลัด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่ 97 ลําดับที่ 14

โครงการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม  สัมมนา  และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ภายในประเทศของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง  เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่ารถ  ค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557         
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่ 97 ลําดับที่ 10         
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 110,000 บาท
1.ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ตั้งไว้   100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  รถ
จักรยานยนต์   รถยนต์   รถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค์ เครื่องปรับ
อากาศ  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องถ่ายเอกสาร  ฯลฯ  แยกเป็น
  -  ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมยานพานะ  รถจักรยานยนต์  รถยนต์   รถ
บรรทุกนํ้าอเนกประสงค์  เป็นเงิน  70,000  บาท 
   - ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น เครื่องปรับอากาศ  เครื่อง
พิมพ์ดีด  เครื่องถ่ายเอกสาร  ฯลฯ  เป็นเงิน  30,000   บาท
2.ค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น  ตั้งไว้   10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เช่น  วัสดุต่าง ๆ

ค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ  วัสดุสํานักงาน  เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น
กระดาษ    แฟ้ม    ปากกา   ดินสอ  หมึก  กระดาษ  ไข  กาว  ซอง  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์  เข็มขัด  สายรัดไฟฟ้า    เทป
พันสายไฟฟ้า   สายไฟฟ้า ไมโครโฟน   ปลั๊กไฟฟ้า    สวิตส์
ไฟฟ้า   หลอดไฟฟ้า     ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น   แปรง   ไม้กวาด   ผ้าปู
โต๊ะ   ถ้วยชาม    ช้อนส้อม   มีด  ถาด  กระติกนํ้าร้อน  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่  ยางนอก  ยาง
ใน  ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เช่น  นํ้ามันดีเซล   นํ้ามันเบน
ซิล   นํ้ามันเครื่อง ฯลฯใช้สําหรับครุภัณฑ์หรือเครื่องจักรกลของ อบต.หรือ
ใช้สําหรับเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรกลที่ อบต. ยืมจากส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเกษตร  เช่นสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์      ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ปุ๋ยเคมี  เมล็ดพันธ์พืช  ยาฆ่าแมลง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น    กระดาษเขียนโปรส
เตอร์    พู่กัน  และสี   เมมโมรี่การ์ด  และอื่น ๆ รวมทั้งค่าจ้างเหมาในการ
เขียนป้ายผ้า   และป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์  ต่าง ๆ    ป้ายไม้อัด    ป้าย
ไวนิล   ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์งานของราชการ  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  โปรแกรม  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  แผ่นกรองแสง  ตลับผ้า
หมึก  สําหรับเครื่องพิมพ์  กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้าสะอาดเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 890,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อบต. หรืออาคารสถานที่ที่อยู่ใน
ความดูแลของ อบต.และค่าไฟฟ้าสาธารณะ ค่าไฟฟ้าของสถานีสูบนํ้าที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ  อบต.

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับที่ทําการ อบต. หรืออาคารสถานที่ที่อยู่ใน
ความดูแลของ อบต.

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ประจําที่ทําการ  อบต. หรือสถานที่ที่อยู่ใน
ความดูแลของ  อบต.

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อตราไปรษณีย์
ยากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
1.  ค่าเช่า INTERNET  /ค่าบริการ INTERNET ความเร็วสูง ตั้ง
ไว้  120,000  บาท
2. ค่าธรรมเนียมการเช่าพื้นที่เว็บไซด์ อบต.หนองบัวดง  ตั้งไว้  30,000
  บาท

งบลงทุน รวม 666,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 666,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ จํานวน 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับเจ้าหน้าที่ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ   จํานวน  1ตัว    
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1.เก้าอี้บุนวมพนักพิงหลังสูง
2.ล้อเลื่อนปรับระดับได้
4.มีที่พักแขนทั้งสองข้าง
ตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่   58   ลําดับที่ 21 ฉบับปรับปรุงที่ 2       

เก้าอี้นวม จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นวม ขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว หนา 1 มิล ชุดโค
เมี่ยม ปลายขามียางกันกระแทนที่นั่งทําด้วยฟองนํ้า หนา 2 นิ้ว หุ้ม PVC 
หนา 0.4 มิล กว้าง 44.5 x ลึก 50 x สูง 90 ซม.   จํานวน  30  ตัว ตัว
ละ  1,200  บาท   
ตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  53  ลําดับที  12  ฉบับปรับปรุงฉบับที่ 2      
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เก้าอี้พลาสติก จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกพิงหลัง ขนาด 45.5 x 45 x 81.2
 ซม.    จํานวน  100  ตัว  ตัวละ 250 บาท      
ตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  54  ลําดับที่ 13 ฉบับปรับปรุงฉบับที่ 2       

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล    จํานวน  1  เครื่อง  
   
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป     
เครื่องถ่ายเอกสาร  ระบบดิจตอล (ขาว-ดํา)      
  - ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นตํ่า    
  - เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น    
  - เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิด หมึกผง ย่อ - ขยายได้    
  - ความเร็ว  20 แผ่นต่อนาที    
 (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  มกราคม  2561)    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่ 48 ลําดับที่ 1 ฉบับปรับปรุงฉบับที่ 2      
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เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 194,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน       จํานวน  6
  เครื่อง ราคาเครื่องละ 32,400  บาท      คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน         
1.ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า  24,000 บีทียู 
2.ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง      
3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรอง      
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5      
4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน      
5.เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า  (Electric  grids)  หรือเครื่อง      
ผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer)  เป็นต้น  สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่น
ละออง  และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาดได้      
 - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน      
 - ชนิดติดผนัง      
สําหรับชนิดตู้ตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ      
6.มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์      
7.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3 ) ให้เป็นไปตาม
มติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14
 มิถุนายน  2539  เกี่ยวกับการประหยัด
พลังงาน โดยพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบ
คุณสมบัติ คือ       
 -ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ที่น้อยกว่า      
 -ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียูต่อ
วัตต์)  ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า      
8.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ      
 (1)แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้  สวิตช์ 1 ตัว  ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟ ยาวไม่เกิน 15 เมตร      
9.ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ)      
 (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน      
 ขนาดไม่ตํ่ากว่า 13,000 บีทียู 4,000  บาท      
 ขนาดไม่ตํ่ากว่า 40,000 บีทียู 5,500  บาท      
 (2) ชนิดตู้ตั้งพื้น      
 ขนาดไม่ตํ่ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท      
 ขนาดไม่ตํ่ากว่า 42,000 บีทียู 6,000  บาท      
 (3) ชนิดติดผนัง      
 ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู  3,000  บาท      
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  มกราคม  2561) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่ 49 ลําดับที่ 3 ฉบับปรับปรุงฉบับที่ 2    
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ตู้เหล็ก จํานวน 31,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ  4 ลิ้นชัก      จํานวน  4  ตู้ ราคาตู้
ละ 7,900  บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป     
ตู้เหล็ก แบบ  4 ลิ้นชัก      
  1.มีหูลิ้นชัก    
  2.คุณสมบัติตามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก)    
 (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  มกราคม  2561)    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  57 ลําดับที่ 19 ฉบับปรับปรุงฉบับที่ 2       

โต๊ะทํางาน จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานสําหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ จํานวน  1ตัว           
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป       
 1.โต๊ะไม้       
 2.มี 2 บานประตู       
 3.มี 1 ลิ้นชัก       
ตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่ 56  ลําดับที่ 17 ฉบับปรับปรุงฉบับที่ 2      
      

โต๊ะประชุมสภา จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมสภา จํานวน  30 คน  ประกอบด้วย 
-โต๊ะตรง 6 ฟุต จํานวน 8  ตัว 
-โต๊ะประชุมหัวโค้ง 72 นื้ว จํานวน 2 ตัว  
ตามราคาท้องตลาด    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่ 50 ลําดับที่  5 ฉบับปรับปรุงฉบับที่ 2       

โต๊ะพับขาว จํานวน 13,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับขาว ขนาด 150 x 45 x 70 ซม. (กว้าง x 
ยาว x สูง)  จํานวน  4  ตัว ตัวละ 3,300  บาท      
ตามราคาท้องตลาด    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่ 53 ลําดับที่ 11 ฉบับปรับปรังฉบับที่ 2        
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ จํานวน 7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน  1  เครื่อง       
คุณลักษณะพื้นฐาน       
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner 
และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน       
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)       
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 X 1,200 dpi  
หรือ 1,200 X 4,800 dpi       
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)       
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)       
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา - สี) ได้       
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 X 2,400 dpi       

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)       
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา       
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา       
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์       
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง       
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100 Base -T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง       
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ได้       
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น       
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และ Custom       
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม  2561)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 19 ฉบับปรับปรุงฉบับที่ 2       
      

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม   หรือปรับปรุงซ่อมแซมบํารุง
รักษาครุภัณฑ์   เช่น  เครื่องจักรกลยานพาหนะ  เป็นต้น    ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมแซมบํารุงปกติหรือซ่อมกลาง

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งไม่
เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อเป็นกลางเป็นผู้ดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้บริการตามโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มาใช้บริการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบล
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอศิลาลาด  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเงินอุดหนุนตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอศิลาลาด ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

งานบริหารงานคลัง รวม 3,027,036 บาท
งบบุคลากร รวม 2,385,036 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,385,036 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,658,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลและเงินปรับ
ปรุง   จํานวน   6   อัตรา   ดังนี้
1.  เงินเดือนผู้อํานวยการกองคลัง                จํานวน  1  อัตรา     
เป็นเงิน  342,720    บาท
2.  เงินเดือนนักวิชาการเงินและบัญชี           จํานวน  1  อัตรา      
เป็นเงิน  369,480    บาท
3.  เงินเดือนนักวิชาการคลัง                       จํานวน  1  อัตรา      
เป็นเงิน  312,960     บาท
4.  เงินเดือนนักวิชาการพัสดุ                       จํานวน  1  อัตรา      
เป็นเงิน  253,680     บาท
5.  เงินเดือนนักวิชาการจัดเก็บรายได้           จํานวน  1  อัตรา      
เป็นเงิน  199,200     บาท
6.  เงินเดือนเจ้าพนักงานพัสดุ                      จํานวน  1  อัตรา      
เป็นเงิน  180,720     บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง   เป็น
เงิน  42,000  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 636,276 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ดังนี้
- ค่าจ้างพนักงานจ้างผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี   เป็นเงิน      
242,316    บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  เป็นเงิน      
151,884    บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   เป็นเงิน 134,076   บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตําแหน่งคนงานทั่วไป  เป็นเงิน  108,000   บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  3  อัตรา  แยกเป็น
 - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้ เป็นเงิน 12,000   บาท
 - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เป็นเงิน  24,000  บาท
 - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวคนงานทั่วไป  เป็นเงิน   12,000  บาท
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งบดําเนินงาน รวม 626,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 186,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่นและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านได้    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้ในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าจ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง ของพนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
โดยจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล โดยการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  เช่น  การจัดทําฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมาย
กําหนดและการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462
 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่ 34 ลําดับที่ 6 ฉบับปรับปรุง
ฉบับที่ 2
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (e-LAAS)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดทํา
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล( e-LAAS) 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2558 ข้อ105 เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  33  ลําดับที่ 5  ฉบับปรับปรุงฉบับที่ 2

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยว
กับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  ข้าราชการ  และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่ 33 ลําดับที่ 4 ฉบับปรับปรุงฉบับที่ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องอัดสําเนา  ตู้ โต๊ะฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
 เช่น   กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  สมุดบัญชี  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ,หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์,เมาส์,แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
ราคา 16,000 บาท   จํานวน   1   เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  2561)
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม  2561)      
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่ 50 ลําดับที่ 6 ฉบับปรับปรุงฉบับที่ 2        

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 95,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 45,000 บาท

 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย   เช่น  อปพร.  (สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์   เพื่อ
เป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติและ
ตระหนักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้น  (สํานักงานปลัด)       
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่ 99 ลําดับที่ 1       

โครงการฝึกอบรม  ทบทวนและเตรียมความพร้อม  อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม  ทบทวน  และเตรียมความ
พร้อมให้กับ  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (สํานักงานปลัด)      
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557        
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่ 101 ลําดับที่ 7       

โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนตําบลหนองบัวดงห่างไกลยาเสพ
ติด

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน
ตําบลหนองบัวดงห่างไกลยาเสพติด        
(สํานักงานปลัด)       
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว
 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่ 101 ลําดับที่ 8      
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,662,412 บาท

งบบุคลากร รวม 2,443,212 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,443,212 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,551,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  5  อัตราดังนี้
(1) เงินเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ   
ตั้งไว้  จํานวน 382,560  บาท
      -เงินเดือนผู้อํานวยการ 1 อัตราเดือนๆละ 31,880 x 12 
จํานวน 382,560 บาท
(2)  เงินเดือนนักวิชาการศึกษา จํานวน  1  อัตรา   ตั้งไว้  
จํานวน 326,760  บาท
     -เงินเดือนนักวิชาการฯอัตราเดือนๆละ 27,230x12  
จํานวน  326,760  บาท
(3)  เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 3 อัตรา   ตั้งไว้  
 จํานวน 841,680  บาท 
      3.1.เงินเดือนครู.คศ.2 1 อัตราเดือนๆละ 24,440 x 12     
จํานวน  293,280  บาท
      3.2.เงินเดือนครู คศ.1 อัตราเดือนๆละ 22,890 x 12           
จํานวน 274,680  บาท
      3.3.เงินเดือนครู คศ.1 อัตราเดือนๆละ 22,810 x 12          
จํานวน 273,720  บาท 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     -เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษาฯลฯเดือนๆละ
3,500 x 12 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
     -เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
สําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เดือนๆละ 3,500 x12 
จํานวน 42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 752,412 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน  5  อัตรา  ตั้งไว้ จํานวน 752,412  บาท 
(1)ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน  2  อัตรา               
-ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ 2 อัตราเดือนๆละ 25,356 x 12  จํานวน  
304,272   บาท
(2)ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน 1 อัตรา                  
-ตําแหน่ง ผู้ช่วยสันทนาการ อัตราเดือนๆละ19,345 x 12
 จํานวน 232,140 บาท
(3)ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  1 อัตรา     
-ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯจํานวน 1 อัตราเดือนๆละ 9,000 x 12
  จํานวน 108,000 บาท       
(4)ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  1 อัตรา     
-ตําแหน่ง ภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯจํานวน 1 อัตราเดือนๆ
ละ 9,000 x 12  จํานวน 108,000 บาท       
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 55,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป  จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
 (1)เงินเพิ่มการครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน
 2 อัตรา ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยฯเดือนๆ
ละ 2,650 x 12   จํานวน  31,800  บาท
 (2)เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 2   อัตรา
จํานวน  24,000 บาท  ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และนักการภารโรง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 2,000 x 12 จํานวน 24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,133,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นๆสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกจ่ายค่า
เช่าบ้านได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
จํานวน 2 คน และบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 3 คน และผู้มีสิทธิเบิก
จ่ายเหลือการศึกษาบุตรได้

ค่าใช้สอย รวม 730,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
-ค่าธรรมเนียม และ ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตั้งไว้     จํานวน  40,000   บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในกิจการของ อบต. เช่น ค่า
ธรรมเนียม และ ค่าลงทะเบียนศาลค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วน
ตําบลพนักงานส่วนตําบล หรือสมาชิกสภา อบต.หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการ
ไปฝึกอบรม  สัมมนา เป็นต้น
 -ค่าจ้างเหมาบริการ      ตั้งไว้    จํานวน   500,000   บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานให้ผู้รับทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่การ
ประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวดง ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทําความ
สะอาด    ค่าตักสิ่งปฏิกูลฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานจ้างหรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของ 
อบต.ไปฝึกอบรม สัมมนา หลักสูตรต่างๆที่ได้รับคําสั่งผู้บริหาร
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่ 80 ลําดับที่ 2

โครงการจัดงานวันแม่ "12 สิงหาคม" จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรม”วันแม่ 12
 สิงหาคม”
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่ 81  ลําดับที่ 5

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระมหาวชิราลงกรบดินทรเทพย
วรางกูร

จํานวน 30,000 บาท

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม” 28 กรกฏาคม “  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่ 81  ลําดับที่ 4

โครงการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้เด็ก จํานวน 10,000 บาท
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อการเรียนรู้
เด็ก
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  81  ลําดับที่ 6

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด    ตู้   โต๊ะ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 1,163,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ มีดคัด
เตอร์ ไม้บรรทัด สมุดบัญชี สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อจ้างพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โทรศัพท์  เช่น ฟิวส์ เข็มรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิทย์ไฟ
ฟ้า สปอตส์ไลท์  หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 907,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
-ค่าอาหาร(เสริมนม) เด็กนักเรียนจํานวน 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบล
หนองบัวดง ตั้งไว้  จํานวน 728,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหาร
เสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.หนองบัวดง  
จํานวน  4 โรงเรียน ดังนี้จํานวน  350 คนๆละ 8 บาทจํานวน 260 วัน
-ค่าอาหารเสริม(นม) เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเล็กอบต.หนองบัว
ดง   ตั้งไว้   จํานวน 179,200  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เด็กนักเรียนสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.หนองบัวดง  จํานวน  80 คน ๆ ละ 8 บาทจํานวน 280  วัน  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น ปูนชีเมนต์   ทราย หิน ไม้
เคร่า  ตะปู แปรงทาสี  สีพลาสติก สีนํ้ามัน ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ผ้าใบพลาสติก ปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ ยาฆ่าแมลง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน  สี ฟิลม์สไลต์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมาส์ แผ่น
วงจร อิเล็กทรอนิกส์  ฯลฯ

วัสดุการศึกษา จํานวน 136,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสําหรับจัดการเรียนการสอนให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวดง จํานวน 80  คนๆละ1,700
  บาท จํานวน  136,000   บาท  เช่น หุ่น  สื่อการเรียนการสอน กระดาน
สื่อพลาสติก เบาะยืดหยุ่น
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งบลงทุน รวม 123,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 123,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)    
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป       
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน         
1.ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า  13,000  บีทียู      
2.ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง      
3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5      
4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน      
5.เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า  (Electric  grids)  หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer)  เป็น
ต้น  สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง  และอุปกรณ์สามารถทําความ
สะอาดได้      
 - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน      
 - ชนิดติดผนัง      
 สําหรับชนิดตู้ตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ      
6.มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์      
7.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3 ) ให้เป็นไปตาม
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539(ครั้งที่ 57
) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  2539  เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดย
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ       
 -ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ที่น้อยกว่า      
 -ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ 
(บีทียูต่อวัตต์)  ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับ
อากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า      
8.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ      
 (1)แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้  สวิตช์ 1 ตัว  ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร      
9.ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ)      
 (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน      
       ขนาดไม่ตํ่ากว่า 13,000 บีทียู 4,000  บาท      
       ขนาดไม่ตํ่ากว่า 40,000 บีทียู 5,500  บาท      
 (2) ชนิดตู้ตั้งพื้น      
       ขนาดไม่ตํ่ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท      
       ขนาดไม่ตํ่ากว่า 42,000 บีทียู 6,000  บาท      
 (3) ชนิดติดผนัง      
        ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู  3,000  บาท      
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  มกราคม  2561) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  51  ลําดับที่ 7 ฉบับปรับปรุงฉบับที่  2
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯอบต.หนองบัว
ดง เช่น เปลี่ยนหลังคาศูนย์ฯ ฟ้า เพดาน หรือสวนควบหลังคาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก.อบต.หนองบัวดง     

งบรายจ่ายอื่น รวม 448,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 448,000 บาท
รายจ่ายอื่น

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา(สนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

จํานวน 448,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา(สนับสนุน
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองบัวดง) จํานวน 80 คนๆ
ละ 20 บาท จํานวน 280 วัน 

งบเงินอุดหนุน รวม 1,515,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,515,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรบดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรม
ราชินีนาถ  ในรัชการที่ 9

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9

อุดหนุนโครงการประเพณีแข่งขันเรือยาวอําเภอศิลาลาด จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการประเพณีแข่งขันเรือยาวอําเภอศิลลา
ลาด

อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟศิลาลาด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟศิลาลาด
อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลหนองบัวดง จํานวน 1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่
ตําบลหนองบัวดง จํานวน 4 โรงเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด  350 คน ๆ
 ละ 20 บาท จํานวน 200  วัน เป็นเงิน 1,400,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 233,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 53,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 53,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข          
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ ว0120 ลงวัน
ที่ 12  มกราคม  2560        
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม  2560        
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน  2561        
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  30  ลําดับที่ 3 ฉบับปรับปรุงฉบับที่ 2       

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย        
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ ว0120 ลงวัน
ที่ 12  มกราคม  2560        
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม  2560        
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน  2561        
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  29  ลําดับที่ 2 ฉบับปรับปรุงฉบับที่ 2       

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า         
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ ว0120 ลงวัน
ที่ 12  มกราคม  2560        
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม  2560        
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน  2561        
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  28 ลําดับที่ 1 ฉบับปรับปรุงฉบับที่  1       

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท
เพื่อสนับสนุนตามโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขของแต่ละหมู่
บ้าน      
จํานวน 9 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000  บาท      
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 762,360 บาท

งบบุคลากร รวม 597,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 597,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 555,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานให้แก่พนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือน  จํานวน  2  ตําแหน่ง   ดังนี้
(1)เงินเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม   
ตั้งไว้   356,160  บาท
(2)เงินเดือนตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน   ตั้งไว้   199,200  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  ดังนี้
(1)เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม

งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ผู้
บริหารและผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 55,000 บาท
1.ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  และข้อบังคับต่าง ๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารเข้าปกหนังสือหรือค่าเย็บเล่มหนังสือ  และข้อ
บังคับต่าง ๆ
2.ค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ตั้งไว้  50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนในกิจการของ 
อบต.  เช่น  ค่าธรรมเนียมศาล  ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงาน
ส่วนตําบล  พนักงานจ้างหรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของ อบต.ไปฝึก
อบรม  สัมมนา  หลักสูตรต่าง ๆ เป็นต้น  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเป็น  ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างหรือผู้ช่วยปฏิบัติ
ราชการของ อบต. ไปฝึกอบรม  สัมมนา หลักสูตรต่าง ๆ ที่ได้รับคําสั่งจาก
ผู้บริหาร 

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ  วัสดุสํานักงาน  เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น
กระดาษ    แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ    หมึก กระดาษ ไข  กาว  ซอง  ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ  เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ     เขียนโปรสเตอร์  ฟูกัน  และสี     ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  โปรแกรม  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  แผ่นกรองแสง  ตลับ ผ้า
หมึก  สําหรับเครื่องพิมพ์  กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง จํานวน 80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  70  ลําดับที่ 4      

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560       
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560       
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768 ลงวัน
ที่ 29 สิงหาคม 2560       
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว24
 ลงวันที่ 4  มกราคม 2561       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  84 ลําดับที่ 2      

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในพื้นที่ตําบลหนองบัวดง จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในพื้นที่ตําบล
หนองบัวดง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560        
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557        
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน        
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559        
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  22  ลําดับที่ 4        
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,832,580 บาท

งบบุคลากร รวม 1,734,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,734,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 524,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน   จํานวน  2   อัตรา  ดังนี้
(1) เงินเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน 1  อัตรา  
จํานวน    349,320   บาท
(2) เงินเดือนตําแหน่งนายช่างโยธา  จํานวน 1  อัตรา     
จํานวน    174,840   บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน  1  อัตรา  ดังนี้
   (1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตําแหน่งนายช่างโยธา
จํานวน 1อัตรา จํานวน 18,000
 บาท                                                                                       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,054,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน  8   อัตรา แยกเป็น 
(1) ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าจํานวน  1
  อัตรา  จํานวน   158,000  บาท  
(2) ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธาจํานวน  1
  อัตรา  จํานวน   158,000 บาท  
(3) ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน  1  อัตรา จํานวน   158,000 บาท  
(4) ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปตําแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดนํ้าจํานวน  1
  อัตรา จํานวน   108,000  บาท  
(5) ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง พนักงานประจําสถานีสูบ
นํ้า จํานวน  3 อัตรา จํานวน  364,320  บาท
(6) ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา  จํานวน  1  อัตรา จํานวน 108,000   บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน  8  อัตรา ดังนี้
 (1) เงินเพิ่มการครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง
ไฟฟ้าจํานวน  1  อัตรา   จํานวน  12,000   บาท
 (2)เงินเพิ่มการครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12,000   บาท
(3)เงินเพิ่มการครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12,000   บาท
(4)ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปตําแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดนํ้าจํานวน  1
  อัตรา จํานวน   12,000  บาท  
 (5) ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง พนักงานประจําสถานีสูบ
นํ้า จํานวน  3 อัตรา  จํานวน 36,000   บาท
(6) ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา  จํานวน  1  อัตรา จํานวน 12,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 961,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 244,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 135,000 บาท

(1)เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ตั้งไว้  จํานวน  100,000  บาท
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัด
ซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ (กองช่าง) 
ตั้งไว้   จํานวน  35,000  บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 69,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ผู้
บริหาร และผู้มีสิทธิเบิกการศึกษาบุตรได้ 
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ค่าใช้สอย รวม 575,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท
1. ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ จํานวน  20,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในกิจการของ อบต. เช่น  
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้างไปฝึกอบรม สัมมนา เป็นต้น (กองช่าง)
2 ค่าจ้างเหมาบริการ     ตั้งไว้    จํานวน  280,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่การ
ประกอบดัดแปลงหรือต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น ค่าสํารวจ  ค่ารับรองแบบ ค่าออกแบบ
และควบคุมการก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาบริการ
อื่นๆ                                       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง   
ค่าพาหนะ   ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 265,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
1.  ประเภทค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์     
ตั้งไว้   จํานวน  15,000   บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ  เครื่องพิมพ์ดีด ตู้ โต๊ะ ฯลฯ
2. ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง
ไว้  จํานวน 200,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมปรับปรุง ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก
ถนนคอนกรีต (คสล) อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของ อบต.หรืออยู่ใน
ความรับผิดชอบของอบต.
3. ประเภทค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน ตั้ง
ไว้ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน ที่
อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.หนองบัวดง

ค่าวัสดุ รวม 142,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ  เช่น  กระดาษ แฟ้ม  ปากกา ดินสอ  สมุดบัญชี  สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรืการจ้างพิมพ์ มีดคัทเตอร์  ไม้บรรทัด ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์   เข็มรัดสายไฟฟ้า
เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า    ปลั๊กไฟฟ้า  สวิทย์ไฟฟ้า   สปอร์ตไลท์   
หลอดไฟฟ้าฯลฯ 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่นปูนซีเมนต์   ทราย   หิน  
ไม้เคร่า  ตะปู   แปรงทาสี   สีนํ้าพลาสติก   สีนํ้ามัน  ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
พู่กัน สี ฟิล์มสไลด์ ฯลฯ   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรบเครื่องคอมพิวเตอร์ เมาส์ แผ่น
วงจร อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 137,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 77,100 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แบบหล่อตัวอย่างแท่งคอนกรีตชนิดลูกบาศก์ จํานวน 11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบบหล่อตัวอย่างแท่งคอนกรีตชนิด
ลูกบาศก์  ขนาด 15x15x15 ซม. จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 5,500  บาท
-ตามราคาท้องตลอด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่ 20  ลําดับที่  26
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ครุภัณฑ์สํารวจ
กล้องระดับ จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เท่า 
จํานวน 1 ชุด รายละเอียด ดังนี้
1.เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
2.กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 
3.มีกําลังขยาย ขนาดไม่น้อยกว่า 30 เท่า
4.ขนาดเส้นผาศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร
5.ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30
 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
6.ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้ที่สุด ไม่เกิน 2 เมตร
7.ค่าตัวคูณคงที่   100 
8.มีระบบอัตโนมัติ โดยใช้ Compensator  ที่มีช่วงการทํางานของระบบ
อัตโนมัติไม่น้อยกว่า +/- 12 ลิปดา
9.ความละเอียดในการทําระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน +/- 1.5
  มิลลิเมตร
10.ความไวของระดับนํ้าฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2
 มิลลิเมตร หรือไวกว่า
11.มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุกๆ 1 องศา
12.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร
13.อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา
14.อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา
15.ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
16.อุปกรณ์ประกอบด้วย
 (1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
 (2) มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
 (3) มีฝาครอบเลนส์
 (4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจํากล้อง
หมายเหตุ : การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีค่ายิ่งน้อย
ยิ่งดี
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  มกราคม  2561)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่ 57  ลําดับที่ 20
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เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียวแบบพกพา จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพก
พา จํานวน 1 ชุด รายละเอียด ดังนี้
1.มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง 
2.มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD 
3.บันทึกข้อมูลตําแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด และสร้างเส้นทาง
ได้  200 เส้นทาง
4.บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000  จุด
5.มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลตําแหน่งสถานที่สําคัญ ไม่น้อย
กว่า 500,000 ตําแหน่ง
6.มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดัน
บรรยากาศ
7.มีพอร์ตสําหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port 
แบบ High-Speed
หมายเหตุ : เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา มีชื่อเรียก
อื่นคือเครื่องอ่านพิกัดทางภูมิศาสตร์
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  มกราคม  2561)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  56  ลําดับที่ 18 ฉบับปรับปรุงฉบับที่ 2

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 7,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet  Printer) 
จํานวน 1  เครื่อง รายละเอียด ดังนี้
 คุณลักษณะพื้นฐาน
 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 x 1,200 dpi
 -ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 30
 หน้า ต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้า ต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
 -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Interface)แบบ  USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 -สามารถใช้งานได้กับ A3, A4 , Letter , Legal และ Custom
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100  แผ่น
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 19 ฉบับปรับปรุงฉบับที่ 2
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 60,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
1. เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  
ตั้งไว้  จํานวน 10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K)(ตามประกาศหนังสือ นร.0203/ว 109 ลงวันที่ 
24 สิงหาคม 2532)และ มติ ครม. วันที่ 27 มิถุนายน 2532
2. ค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้  จํานวน 50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ไดมาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
 (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่ 20 ลําดับที่ 27 ฉบับปรับปรุงฉบับ
ที่ 2

งานไฟฟ้าถนน รวม 922,000 บาท
งบลงทุน รวม 922,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 148,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบนํ้าบาดาล (ซัมเมอร์ซิเบิล) จํานวน 84,000 บาท
เครื่องสูบนํ้าบาดาล (ซัมเมอร์ซิเบิล)   จํานวน  4  เครื่อง 
เครื่องละ 21,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าบาดาล 
(ซัมเมอร์ซิเบิล) ขนาด  1.5 HP 50 H 220  ฮ 2875  RPM 
  (ตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  54 ลําดับที่ 14 ฉบับปรับปรุงฉบับที่ 2

เครื่องสูบนํ้าแบบหอยโขง จํานวน 64,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
สูบได้ 1,130 ลิตร ต่อนาที จํานวน    4 เครื่อง      
 เครื่องละ  16,000 บาท รายละเอียด ดังนี้
      1. เป็นเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
      2. ขนาดท่อส่งนํ้าไม่น้อยกว่า 3  นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
      3. สูบนํ้าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กําหนด 
      4. ส่งนํ้า ได้สูงไม่น้อยกว่า  13.50 เมตร  หรือประมาณ  45  ฟุต 
      5. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบนํ้าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบ
ชุด พร้อมที่จะใช้งานได้  
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  55  ลําดับที่ 15  ฉบับปรับปรุงฉบับที่ 2
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 774,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางจากบ้านหนองจอก หมู่ที่ 
7 ไปบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9

จํานวน 500,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านหนองจอก หมู่
ที่ 7 ไปบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9  ตั้งไว้ จํานวน 500,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านหนองจอก หมู่ที่ 7
 ไปบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9   ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว  171.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 855.00 ตร.ม.
งานลงลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.50  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  25.65 ลบม.พร้อมป้ายโครงการ 
จํานวน1 ป้าย ตามแบบอบต.หนองบัวดง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่ 14 ลําดับที่ 1 ฉบับปรับปรุงฉบับ
ที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณสี่แยกบ้าน นายนพดล  
สานุสันต์ ถึงวัดป่าศรีบัวทอง  หมู่ที่ 6

จํานวน 274,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณสี่แยกบ้าน 
นายนพดล  สานุสันต์ ถึงวัดป่าศรีบัวทอง หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 
จํานวน 274,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณสี่แยกบ้าน 
นายนพดล  สานุสันต์ ถึงวัดป่าศรีบัวทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว  93.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า   465.00 ตร.ม.งานลงลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.50  เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า13.95 ลบม. พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1ป้าย ตามแบบอบต.หนองบัวดง
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
 (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  16  ลําดับที่ 10 ฉบับปรับปรุง
ฉบับที่ 2

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 115,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน  ในช่วงเทศกาลสําคัญ   เช่น   เทศกาลปีใหม่/เทศกาลสงกรานต์   
และการเฝ้าระวังอุบัติเหตุของเจ้าหน้าที่  อปพร./กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
/สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ของทางราชการที่เกี่ยวข้องและ
มีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหะ 
ค่าจัดสถานที่ ค่านํ้าดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น (สํานักงานปลัด)        
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0804.5/ว
 1634 ลงวันที่  22  กันยายน  2557        
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.4/ว
 661 ลงวันที่  9  มีนาคม  2561        
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  87 ลําดับที่ 7       
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพบูรณาการ
แผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทําประชาคมหมู่บ้าน จัดทํา
แผนพัฒนาตําบล  แผนชุมชน  เช่น  ค่าจัดสถานที่  เครื่องดื่มสําหรับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น     
(สํานักงานปลัด)        
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่  12
 มีนาคม  2553        
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  88  ลําดับที่ 10       

โครงการอบรมคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่อาเซียน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการอบรมคณะผู้บริหาร   พนักงาน
ส่วนตําบล   พนักงานจ้างเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน     เช่น   ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   และค่าใช้อื่น ๆ ที่จํา
เป็น      (สํานักงานปลัด)        
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557        
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  81  ลําดับที่ 8       

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  อําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ   ของศูนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอศิลาลาด  (ศป.ปส.อ.ศล.)

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณการ
ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด อําเภอศิลาลาด  จังหวัด
ศรีสะเกษ
ของศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ
ศิลาลาด(ศป.ปส.อ.ศล.)  

โครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษของศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ(ศอ.ปส.จ.ศก.)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณการ
ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษของศูนย์
อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ(ศอ.ปส.จ
.ศก.)  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองบัวดงคัพ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองบัวดง
คัพ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  90  ลําดับที่ 7       

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระเทพพระราชทานฯ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชิง
ถ้วยพระเทพพระราชทานฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  89  ลําดับที่ 3       

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 413,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟอําเภอศิลาลาด จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟศิลา
ลาด  เช่น  เงินรางวัล  เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  77  ลําดับที่ 4       

โครงการแข่งขันเรือยาวตําบลหนองบัวดง จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันเรือยาวตําบลหนอง
บัวดง  เช่น  เงินรางวัล  เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  77  ลําดับที่ 5       
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง  เช่น  เงินรางวัล  เงินค่าตอบแทนกรรมการค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  76  ลําดับที่ 3       

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์  เช่น  เงินรางวัล  เงินค่าตอบแทนกรรมการค่าตกแต่งสถาน
ที่ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  76  ลําดับที่ 1       

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  32  ลําดับที่ 2  ฉบับปรับปรุงฉบับที่ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 3,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการวันปิยะมหาราช ประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการวันปิยะมหาราชประจําปีงบ
ประมาณ 2562

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 285,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 285,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"จิตอาสา สร้างป่า รักษ์นํ้า" จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์นํ้า")(สํานักงานปลัด)       
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ       
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่ 26  ลําดับที่  3  ฉบับปรับปรุงฉบับที่ 2       
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โครงการบ้านเรือนสะอาดหมู่บ้านสวยงาม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านเรือนสะอาดหมู่บ้านสวยงาม        
 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560        
 - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560        
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5 / ว 0263 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2561        
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561        
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  26  ลําดับที่ 11  ฉบับปรับปรุงฉบับที่ 2       

โครงการอบรมกลุ่มเครือข่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกลุ่มเครือข่ายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย (สํานักงานปลัด)        
 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560        
 - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560        
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5 / ว 0263 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2561        
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561        
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  25  ลําดับที่ 8  ฉบับปรับปรุงฉบับที่ 2       

โครงการอบรมการทําปุ๋ยหมักและนํ้าหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการทําปุ๋ยหมักและนํ้าหมัก
ชีวภาพ จากขยะอินทรีย์ (สํานักงานปลัด)       
 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560       
 - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560       
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5 / ว 0263 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2561       
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  25  ลําดับที่ 10  ฉบับปรับปรุงฉบับที่  2      

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมไฟป่า จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และควบคุมไฟป่า (สํานักงานปลัด)       
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  24  ลําดับที่ 3 ฉบับปรับปรุงฉบับที่ 2      
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งนํ้าตําบลหนองบัวดง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
แหล่งนํ้าตําบลหนองบัวดง(สํานักงานปลัด)       
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  23  ลําดับที่ 2  ฉบับปรับปรุงฉบับที่ 2      

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ป่าไม้เฉลิมพระเกียรติ (สํานักงานปลัด)        
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  24  ลําดับที่ 4  ฉบับปรับปรุงฉบับที่ 2       

โครงการอบรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา        
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว164 ลงวันที่ 26  มกราคม  2558        
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564 ) หน้าที่  26 ลําดับที่ 12  ฉบับปรับปรุงฉบับที่ 2        

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 780,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 780,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเช่น ใบเสร็จรับเงินค่านํ้าประปา
สมุดบัญชีแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อุปกรณ์ประปา ท่อนํ้า กาว เข็มขัดรัดท่อ
ประปามาตรนํ้า ข้องอ ข้อต่อต่างๆ ลูกลอยตัดไฟปั๊มนํ้า  แม็กเนติกคอน
แท็กเตอร์ ฯลฯ 

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณีที่ใช้เกี่ยวกับกิจการประปา  เช่น  สาร
ส้ม   คลอรีน  (กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 350,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการประปาที่อยู่ในความดูแลของอบต.
(กองช่าง)           
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,365,850 บาท

งบกลาง รวม 9,365,850 บาท
งบกลาง รวม 9,365,850 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนตําบล     

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,884,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เบี้ยสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   จํานวน  739  คน      

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,496,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เบี้ยสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ  จํานวน 260  คน  ๆ
ละ 9,600 บาท/ปี       

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  จํานวน 25  คน  ๆละ 6,000
 บาท/ปี       

สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จําเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้าหรือกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน     

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ทุนการศึกษา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาสําหรับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหนองบัวดง จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหนองบัวดง    

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 160,050 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.)
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