
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกระทุ่ม
อําเภอ กําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 32,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,043,540 บาท
งบบุคลากร รวม 6,201,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,657,040 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายก อบต.และรองนายก อบต
. 2 ราย(20,400.-บาท/11,220.-บาท)จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่ นายก อบต.และ
รอง นายก อบต. 2 ราย (1,750.-บาท/880.-บาท) จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก อบต.และรอง นายก อบต
. 2 ราย (1,750.-บาท/880.-บาท) จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต.เดือน
ละ 7,200.-บาท จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,972,320 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภา อบต.,รอง
ประธานสภา อบต.,สมาชิกสภา อบต.และเลขานุการสภา อบต.แยกเป็น
     1.ประธานสภา อบต. 11,220.-บาท/เดือน  เป็นเงิน 134,640.-บาท
     2.รองประธานสภา อบต. 9,180.-บาท/เดือน เป็นเงิน 110,160
.-บาท
     3.เลขานุการสภา อบต. 7,200.-บาท/เดือน  เป็นเงิน 86,400.-บาท
     4.สมาชิกสภา อบต. 7,200x19 คน/เดือน  เป็นเงิน 1,641,600
.-บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,544,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,424,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิมคุณวุฒิ เงินเพิมระยะ
เวลา และเงินตกเบิกให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 7 อัตรา
ได้แก่ ปลัด อบต. หัวหน้าสํานักปลัด อบต. นักทรัพยากรบุคคล นัก
วิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน 2 ราย เจ้าพนักงาน
ธุรการ ฯลฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงาน อบต.(ปลัด อบต.) หรือหัว
หน้าส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่ง ตามประกาศ ก.อบต.

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 838,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างทัวไป ตาม
กรอบพนักงานจ้าง ฯลฯ
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 2,758,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 354,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.เช่น
ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาทีทํางานในช่วงปิดภาคเรียนเพือแก้ไข
ปัญหาสังคมและความยากจน ค่าตอบแทนของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล เงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ผู้
บริหาร ผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 1,525,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
     -ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่นป้ายรณรงค์ยาเสพ
ติด ป้ายลดอุบัติเหตุ ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ฯลฯ
     -ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมายาม
     -ค่าเย็บหนังสือ เข้าเล่ม เข้าปก ค่าถ่ายเอกสาร
     -ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
     -ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจัดทําสิง
พิมพ์ วารสาร จุลสาร ปฏิทิน   ค่าทําแผ่นกระจายเสียง ฯลฯ
     -ค่าเช่าทรัพย์สินต่างๆ
     -ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
     -ค่าเบียประกัน ค่าทํา พ.ร.บ.รถยนตร์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
     -ค่ารังวัดทีดิน ฯลฯ
     -ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้ ค่ากําจัด
ปลวก ค่าล้างอัดรูป ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาหรือบํารุงรักษาไฟฟ้า ค่าเหมา
แรงงานต่างๆ ค่าจ้างเหมาเดินระบบสายไฟ ตามความจําเป็นขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองกระทุ่ม
ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน ค่ารับรองคณะบุคคล ค่า
ใช้จ่ายในการเลียงรับรองงานต่างๆฯลฯ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจัดซือพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ ของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลใน
การจัดกิจกรรมทีมีความจําเป็นและเหมาะสม

จํานวน 5,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ในวันสําคัญต่างๆ ค่าของ
ขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมทีมีความจําเป็นและ
เหมาะสม ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการต่างๆ การจัดนิทรรศการ การประกวด แข่ง
ขัน พิธีการ

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการต่างๆ การจัด
นิทรรศการ ประกวดแข่งขัน พิธีการ เช่นกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล หรือส่วนราชการอืน โครงการลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน โครงการปลูกจิตสํานึก โครงการเกียวกับสิงแวด
ล้อม โครงการเกียวกับยาเสพติด กิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน โครงการปก
ป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันเด็ก ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 600,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองกระทุ่ม ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด(กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มี
การเลือกตังใหม่)รวมทังการให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การ
รณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทราบถึงสิทธิหน้าทีและ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้แทนราษฎรและหรือ
สมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก หรือค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็น ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนประชาคม

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้
บริหาร พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. กํานัน ผู้ใหญ่
บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ ผู้แทนประชาคม
โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง

จํานวน 400,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต
. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ เครืองใช้ เพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธงชาติ นําดืม กาแฟ กระดาน
ไวท์บอร์ด พรม ผืนมู่ลี ผืนม่านปรับแสง แผ่นป้ายชือสํานักงาน ภาพ
เขียน แผนที แผงปิดประกาศ พระพุทธรูป ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถู วัสดุเคมีภัณฑ์ทํา
ความสะอาด
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เกียวกับยานพาหนะและขนส่งของ อบต.เช่น
ยางนอก ยางในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ แบตเตอรี สัญญาณไฟฉุก
เฉิน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 160,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนใช้สําหรับครุภัณฑ์/เครือง
ยนต์/เครืองจักรกล/เครืองมืออุปกรณ์ต่างๆที อบต.ยืมจากส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอืน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่นผงหมึก แผ่น
ดิสก์ โปรแกรม ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 529,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 480,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองกระทุ่ม และไฟฟ้าสาธารณะในกิจการ อบต.

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 7,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 31,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมใน
การใช้บริการ ค่าเช่าคู่สาย ค่าเช่าพืนทีโฮมเพจของ อบต. หรือค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็น ฯลฯ

งบลงทุน รวม 53,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเครืองโทรศัพท์พืนฐาน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรศัพท์พืนฐาน จํานวน 2 เครืองๆ
ละ 2,500.-บาท (ราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิน4ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับ
ที 1) หน้า 33 ข้อ 1
ค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อม
กระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิน4ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับ
ที 1) หน้า 33 ข้อ 3

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว จํานวน 23,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่
ยาว จํานวน 1 เครือง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน4ปี(พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 1) หน้า 34 ข้อ 7
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ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 จํานวน 7,900 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิด LED ขาวดํา Network แบบ
ที 1 (27หน้า/นาที) จํานวน เครือง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิน4ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับ
ที 1) หน้า 34 ข้อ 8
ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 11,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 
จํานวน 2 เครือง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน4ปี(พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที 1) หน้า 34 ข้อ 6

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันการศึกษาทีเป็นกลางเพือเป็นผู้ดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจผู้รับบริการ

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันการศึกษาทีเป็นกลางเพือเป็นผู้
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีรับผิดชอบดําเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอําเภอกําแพงแสน

จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีรับผิดชอบ
ดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอําเภอ
กําแพงแสน ตามโครงการจัดตังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของอําเภอกําแพงแสนขึนเป็นสถานทีกลาง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 ข้อ 19

งานบริหารงานคลัง รวม 1,810,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,232,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,232,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,000,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลจํานวน 3 อัตรา ได้แก่ผู้อํานวยการกองคลัง นักวิชาการ
พัสดุ และนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ฯลฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง ตามประกาศ ก.อบต.

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 190,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด เช่นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป
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งบดําเนินงาน รวม 578,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 188,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.เช่น
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล และเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ผู้
บริหาร และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็น     
-ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่นป้ายรณรงค์ ป้ายประชา
สัมพันธ์ภาษี ฯลฯ     
-ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก      
-ค่าเย็บหนังสือ เข้าเล่ม เข้าปก ค่าถ่ายเอกสาร     
-ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ      
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่นค่าจัดทําสิงพิมพ์ วารสาร จุลสาร ปฏิทิน ค่า
ทําแผ่นกระจายเสียง      
-ค่าปรับปรุงข้อมูลด้านแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก หรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ เครือง
ใช้ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธงชาติ นําดืม กาแฟ กระดานไวน์
บอร์ด พรม ผืนมู่ลี ผืนม่านปรับแสง แผ่นป้ายชือสํานักงาน ภาพ
เขียน แผนที แผงปิดประกาศ พระพุทธรูป กระเป๋า แจกัน กระถาง
ธูป พาน พระบรมฉายาลักษณ์ ใบเสร็จ สิงพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่นผงหมึก แผ่น
ดิสก์ โปรแกรม ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 156,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 156,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,อป
พร.ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2560

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลโดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดตังจุดตรวจ/จุดสกัด/จุด
บริการประชาชนฯลฯ(ไม่รวมค่าตอบแทน)เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ
.2561-2564)หน้า 99 ข้อ 6
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ต่างๆทีใช้ใน
การอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่านํา ฯลฯ เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หนองกระทุ่ม และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 99 ข้อ 5

ค่าวัสดุ รวม 86,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 66,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายชุด อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครืองแต่งกาย
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2560

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เพือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัสดุ
อืนๆ เช่นไฟฉาย กรวยสะท้อนแสง วิทยุสือสารภายใน แม็กกาโฟน
 กระบองไฟฟ้า ฯลฯ
     

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,301,780 บาท
งบบุคลากร รวม 1,123,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,123,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 590,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับรุงเงินเดือน เงินเพิมคุณวุฒิ เงินตกเบิกให้
แก่พนักงานส่วนตําบล ได้แก่ ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม,พนักงานครู อบต. ฯลฯ
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 455,280 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างหรือเงินสมทบให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือ
พนักงานจ้างทัวไป เช่นครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก ผู้ช่วยนัก
วิชาการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.เช่น
ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาทีทํางานในช่วงปิดภาคเรียนเพือแก้ไข
ปัญหาสังคมและความยากจน ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานส่วนตําบล เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้กับ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ตามความจําเป็น

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก หรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ

งบลงทุน รวม 53,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อม
กระจก ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 3 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้า 34 ข้อ 10
จัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 12,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อม
กระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับ
ที 1) หน้า 34 ข้อ 9

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือโทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 26,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV  
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080  พิกเชล
 ขนาด 55 นิว จํานวน 1 เครือง (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน4ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม
และเปลียนแปลง(ฉบับที 1) หน้า 36 ข้อ 21
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,631,785 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,230,785 บาท
ค่าใช้สอย รวม 498,110 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 24,510 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท (ให้ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1981 ลงวัน
ที 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0893.3/ว1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559)
ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 17,100 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียนในอัตราคนละ 300 บาท (ให้ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1981 ลงวัน
ที 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0893.3/ว1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559)
ค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 88,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคน
ละ 1,700 บาท (ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว 1981 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559)
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานกิจกรรมสือรักวัน
แม่ค่าป้ายงาน ค่ากรวยดอกไม้ ค่าจัดทําพานดอกไม้สด ค่าพวงมาลัย ฯลฯ 
ค่าหนังสือ จํานวน 11,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เป็นค่าหนังสือ อัตราคน
ละ 200 บาท(ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0893.3/ว 1981 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559)
ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 11,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท (ให้ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1981 ลงวัน
ที 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0893.3/ว1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559)
โครงการปฐมนิเทศเด็กนักเรียนและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองกระทุ่ม

จํานวน 3,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปฐมนิเทศเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง ค่านําดืมฯลฯเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 94 ข้อ 5
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 58,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซือของรางวัลสําหรับเด็กทีเข้าร่วมกิจกรรม เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 93 ข้อ 1
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 279,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองกระทุ่ม อัตรามือละ 20 บาทต่อคน จํานวน 245 วัน(เบิกหักผลักส่ง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1981 ลงวัน
ที 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0893.3/ว1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559))

ค่าวัสดุ รวม 722,675 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุต่างๆทีจําเป็นสําหรับเด็ก เช่น
กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ วัสดุทีช้ในสํานักงาน เก้าอีพลาสติกสําหรับ
เด็กเล็ก ผ้าม่าน มู่ลี โต๊ะเอนกประสงค์  ค่านําดืม ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังเก็บนําดืม ถาดหลุม ถัง
ขยะ ไม้กวาด ผงซักฟอก นํายาล้างจาน ช้อน ชาม แป้ง สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 647,675 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สําหรับ     
-โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม เด็ก 150 คน จํานวน 260 วัน (ราคานม
เฉลีย 7.37)     
-โรงเรียนบ้านหนองเขมร เด็ก 131 คน จํานวน 260 วัน (ราคานม
เฉลีย 7.37)     
-ศพด.บ้านหนองกระทุ่ม เด็ก 57 คน จํานวน 260 วัน (ราคานม
เฉลีย 7.37)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองกระทุ่ม

งบลงทุน รวม 90,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 90,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม จํานวน 90,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่มภาย
ในและภายนอก รายละเอียดตามแบบและประมาณราคาจากกองช่าง เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียน
แปลง(ฉบับที 1) หน้า 14 ข้อ 30

งบเงินอุดหนุน รวม 1,311,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,311,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองเขมร จํานวน 524,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน นักเรียน 131 คน อัตราคน
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม จํานวน 600,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน นักเรียน 150 คน อัตราคน
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเขมร โครงการแข่งขันกีฬาภายในและนอกสถาน
ศึกษากิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาภายในและนอกสถานศึกษา
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเขมร โครงการปุ๋ยหมักตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 15,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปุ๋ยหมักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง
อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม โครงการแข่งขันกีฬาภายในและนอก
สถานศึกษาต้านยาเสพติด

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาภายในและนอกสถานศึกษา
ต้านยาเสพติด
อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม โครงการจัดจ้างบุคลากร จํานวน 132,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการจัดจ้างบุคลากร
อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม โครงการทําปุ๋ยหมักและการปลูกพืชผัก
สวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว

จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการทําปุ๋ยหมักและการปลูกพืชผักสวนครัว
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 276,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 56,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 56,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 6,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่นค่าจ้างสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์ และขึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 08140.5/ว 2072 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันโรค จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันโรค เช่นโรคไข้เลือด
ออก เป็นไปตามนโยบายของรัฐ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 96 ข้อ 4
โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันโรค จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ แผ่นพับ เพือให้
ความรู้เกียวกับโรคแก่ประชาชน เป็นไปตามนโยบายของรัฐและเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิน4ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 96 ข้อ 3
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัคซีน และอุปกรณ์ในการฉีด เพือป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 08140.5/ว 2072 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561และนโยบายของรัฐ
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งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนหมู่บ้านสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 220,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่หมู่บ้านสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 11 หมู่บ้าน ๆ
ละ 20,000.-บาท เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 08140.5/ว 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน4ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียน
แปลง(ฉบับที1) หน้า 27-28

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,707,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,170,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,170,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,270,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิมคุณวุฒิ เงินเพิมระยะ
เวลาหรือตกเบิกให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 4 อัตรา เช่นผู้อํานวย
การกองช่าง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง นายช่างโยธา ฯลฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการ(นักบริหารงาน
ช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป เช่น พนักงานจัดเก็บขยะ พนักงาน
ขับรถขยะ คนงานทัวไป ฯลฯ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างทัวไป
งบดําเนินงาน รวม 537,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 187,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ
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ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
-ค่ารับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ค่างานจ้างสํารวจออกแบบ ควบคุม
การก่อสร้าง    
-ค่าธรรมและค่าลงทะเบียนต่างๆ     
-ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ     
-ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก      
-ค่าเย็บหนังสือ เข้าเล่ม เข้าปก ค่าถ่ายเอกสาร     
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่นค่าจัดทําสิงพิมพ์ วารสาร จุลสาร ปฏิทิน ค่า
ทําแผ่นกระจายเสียง ฯลฯ     
-ค่าเช่าทรัพย์สินต่างๆ     
-ค่ารังวัดทีดิน ฯลฯ     
-ค่าจ้างเหมาทดสอบคุณภาพนําประปา     
-ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ ค่ากําจัด
ปลวก ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาหรือบํารุงรักษาไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ต่างๆ
ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นเบียเลียงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก หรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่นแฟ้ม ปากกา กระดาษ สมุด วัสดุเขียน
แบบ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของในงานก่อสร้างต่างๆเช่น
ไม้ ทินเนอร์ ตะปู ค้อน เลือย ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่นผงหมึก แผ่น
ดิสก์ โปรแกรม ฯลฯ

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่นค่าซ่อมแซมเครืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ(ลูกย่อย)ภายใน
ตําบล,ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตําบล
หนองกระทุ่ม,ค่าซ่อมแซมถนนต่างๆภายในตําบล,ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายชะลอความเร็ว ป้ายจราจรต่างๆ ป้ายบอก
ทาง เนินสะดุดชะลอความเร็ว ฯลฯ

งบลงทุน รวม 3,620,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,620,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าติดตังไฟสาธารณะภายในตําบล จํานวน 90,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้าสาธารณะภายในตําบลเพิมเติม เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิน4ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 84 ข้อ 68
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 1 จํานวน 858,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่
บ้าน หมู่ที1บริเวณบ้าน ผญ.วิชัย วิริยะช่วงโชติ ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 310 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ ราย
ละเอียดตามแบบแปลนจากกองช่าง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน4ปี(พ
.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับที1) หน้า 4 ข้อ 1
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านหมู่ที 7 จํานวน 363,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่
บ้าน หมู่ที7 บริเวณบ้านนายชาญชัย รูปสม-บ้านนางผิน รูปสม ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 156 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ ราย
ละเอียดตามแบบแปลนจากกองช่าง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน4ปี(พ
.ศ.2561-2564) หน้า 65 ข้อ 10
โครงการก่อสร้างแท็งค์นําประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที 1 จํานวน 385,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างแท็งค์นําประปาหมู่ที 1 บริเวณบ้านนายพล จุ้ย
โหมด (เปลียนแท็งค์นํา) ถังแชมเปญขนาด 15 ลูกบาศก์
เมตร สูง 15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนจากกองช่าง เป็นไปตาม
แผนพัมนาท้องถิน4ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับ
ที 1) หน้า 10 ข้อ 14
โครงการก่อสร้างสวนหย่อมและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน

จํานวน 275,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสวนหย่อมและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน รายละเอียดตามแบบประมาณการและแผนผังจากกอง
ช่าง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน4ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและ
เปลียนแปลง(ฉบับที 1) หน้า 51 ข้อ 2
โครงการติดตังการ์ดเรล(ราวกันตก)ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 6 จํานวน 426,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าติดการ์ดเรล(ราวกันตก)ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที 6 จํานวน 5 จุด ยาว 232 เมตร รายละเอียดตามแบบและแผนผังจาก
กองช่าง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน4ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม
และเปลียนแปลง(ฉบับที 1) หน้า 15 ข้อ 34
โครงการติดตังเครืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ(ลูกย่อย)ภายในตําบล จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าติดตังเครืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ(ลูกย่อย)ภายใน
ตําบล จํานวน 2 จุด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน4ปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 85
โครงการติดตังโคมไฟสาธารณะภายในหมู่บ้าน(ไฟโคมกิงเดียว) หมู่ที 2 จํานวน 424,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าติดตังโคมไฟสาธารณะภายในหมู่ที 2 บริเวณหน้า รพ
.สต.บ้านหนองเขมร เป็นไฟโคมกิงเดียว จํานวน 10 ต้น สูง 9 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบและแผนผังจากกองช่าง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิน4ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับ
ที 1) หน้า 16 ข้อ 36
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โครงการติดตังไฟฟ้าสาธารณะภายในตําบลหนองกระทุ่ม(พลังงานแสง
อาทิตย์)

จํานวน 489,500 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ภายในตําบล
หนองกระทุ่ม ติดตังบริเวณจุดเสียง จํานวน 11 จุด สูง 6 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบและแผนผังจากกองช่าง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิน4ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง(ฉบับ
ที1) หน้า 16 ข้อ 35
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง จํานวน 140,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่าK)ตามสัญญาจ้าง เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีและหนังสือทีเกียวข้อง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก 
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

จํานวน 69,500 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 900,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 800,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอยหรือสิงปฏิกูลต่างๆ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าจ้างเหมาบริการ จ้างแรงงาน ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคัดแยกขยะในตําบล จํานวน 10,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะภายในตําบล เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิน4ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 109 ข้อ 3
โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์การรักษาความสะอาด และป้าย
ห้ามทิงขยะในทีสาธารณะ

จํานวน 10,000 บาท

-เพือเป็นค่าดําเนินโครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์การรักษา
ความสะอาด และป้ายห้ามทิงขยะในทีสาธารณะ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิน4ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 109 ข้อ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ เครืองใช้ เพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึงหมายรวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ หรือค่า
ซ่อมกลาง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพือเป็นค่าซือถังขยะ หรือวัสดุงานบ้านงานครัว ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 90,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เกียวกับยานพาหนะและขนส่งของ อบต.เช่น
ยางนอก ยางในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ แบตเตอรี สัญญาณไฟฉุก
เฉิน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนใช้สําหรับครุภัณฑ์/เครือง
ยนต์/เครืองจักรกล/เครืองมืออุปกรณ์ต่างๆที อบต.ยืมจากส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอืน ฯลฯ
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วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุทีจําเป็นในการจัดเก็บขยะ หรือวัสดุทีใช้กับงานจัด
เก็บขยะ เช่นถุงมือ ผ้ากันเปือน ยางคลุมพลาสติก รองเท้า นํายาฆ่า
เชือ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครืองจักรกล ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 155,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 98 ข้อ 4
โครงการ อบต.พบประชาชน/อบต.เคลือนที จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานทีหรือค่าใช้
จ่ายอืนๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน4ปี(พ.ศ
.2561-2564)หน้า 92 ข้อ7
โครงการจัดทําปฏิทิน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําปฏิทินประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิน4ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 104 ข้อ 6
   
โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกียวกับการรักษาความสะอาด
ของบ้านเมือง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน4ปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 109 ข้อ 4
โครงการส่งเสริมประชาคมหมู่บ้านตําบลหนองกระทุ่ม จํานวน 45,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล เพือสนับ
สนุนการจัดประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาท้อง
ถิน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน4ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 92 ข้อ 6
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 550,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด มีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าชุดนักกีฬา ค่านําดืม ค่านําแข็ง ค่าจัด
สถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน4ปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 102 ข้อ 12

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กีฬา เครืองเล่นออกกําลังกาย ลูกฟุตบอล ลูก
วอล์เลย์บอล ตาข่าย ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน4ปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 102 ข้อ 11

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซือเครืองออกกําลังกายพร้อมติดตัง จํานวน 300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองออกกําลังกายพร้อมติดตัง จํานวน 3 ชุด(หมู่
ที 2 ,8, และหมู่ที 11) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน4ปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 102 ข้อ 10

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจัดซือพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ ค่าของขวัญ ของรางวัล
เนืองในวันสําคัญต่างๆ
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จํานวน 180,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อาหารว่าง นําดืม ค่าเวที เครืองขยายเสียง เครืองปันไฟ ไฟประดับ ค่า
โลห์พ่อดีเด่น ค่าตกแต่งสถานที ค่าตกแต่งดอกไม้สด ค่าผูกผ้าประดับ ค่า
ธงชาติ ธงตราสัญญลักษณ์ ค่าเทียน ค่าพลุ ค่าพระบรมสาทิสลักษณ์ ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิน4ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 100 ข้อ 1
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรม
ราชินีนาถในรัชกาลที 9

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อาหารว่าง นําดืม ค่าเวที เครืองขยายเสียง เครืองปันไฟ ไฟประดับ ค่า
โลห์พ่อดีเด่น ค่าตกแต่งสถานที ค่าตกแต่งดอกไม้สด ค่าผูกผ้าประดับ ค่า
ธงชาติ ธงตราสัญญลักษณ์ ค่าเทียน ค่าพลุ ค่าพระบรมสาทิสลักษณ์ ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิน4ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 100 ข้อ 1
โครงการวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ พิธีรดนําดํา
หัวผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้ายโครงการ นําอบไทย ค่า
ดอกไม้ ค่าจัดสถานที ค่าพวงมาลัย ค่าของรางวัล ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน4ปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 100 ข้อ 4
โครงการแห่เทียนจํานําพรรษา จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแห่เทียนจํานําพรรษา ปี 2562 โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ลดละเลิก
อบายมุข ค่านําดืม ค่านําแข็ง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน4ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 100 ข้อ 3

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดลอกคูคลองส่งนํา ภายในตําบลหนองกระทุ่ม
 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
สนับสนุนงบประมาณศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระทุ่ม

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาศูนย์
บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
-พือจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ สารเคมีกําจัด
วัชพืช วัสดุอืนๆทางการเกษตร ฯลฯ

วันทีพิมพ์ : 10/8/2561  10:50:04 หน้า : 18/19



แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,648,095 บาท
งบกลาง รวม 8,648,095 บาท
งบกลาง รวม 8,648,095 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,002,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุตําบลหนองกระทุ่มตามประกาศขึน
ทะเบียนไว้

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,488,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพคนพิการตําบลหนองกระทุ่ม
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 78,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ คนละ500 บาท/เดือน
สํารองจ่าย จํานวน 505,295 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองกระทุ่ม จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองกระทุ่ม 
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหนองกระทุ่ม
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 202,400 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญ จํานวน 42,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ
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