
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

 
  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอี่ยน 

อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

 

 



ค าน า 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 

6) มาตรา 87 บัญญัติให้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วน

ต าบล ให้จัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล จะเสนอได้ก็แต่โดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตาม

ระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดนั้น 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

เอ่ียน เป็นงบประมาณที่จัดท าขึ้นแบบสมดุล (รายรับเท่ากับรายจ่าย) โดยเปรียบเทียบจากงบประมาณรายจ่าย

ของปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน หวังเป็นอย่างยิ่ง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้ จะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณท่ีเป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนต าบล ที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

เขต/อ าเภอ ค าชะอี    จังหวัดมุกดาหาร 
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171  ม.2  ซอย-  ถนนมุกดาหาร-กุฉินารายณ์  แขวง/ต าบล หนองเอ่ียน 

  เขต/อ าเภอ ค าชะอี  จังหวัดมุกดาหาร  49110 

พื้นที่ 16.00 ตารางกิโลเมตร 
   

ประชากรทั้งหมด 5,369 คน 

ชาย 2,605 คน 

หญิง 2,764 คน 
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ส่วนที่ 1 

 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอี่ยน 

อ าเภอค าชะอ ี จังหวัดมุกดาหาร 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

   บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน

หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานการณ์คลัง 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

การเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 14,671,000.01 บาท 

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 30,650,882.92 บาท 

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 6,546,177.18 บาท 

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 3 โครงการ รวม 7,693.60 บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

      2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 2.1 รายรับจริง จ านวน 27,539,171.16 บาท ประกอบด้วย 

  หมวดภาษีอากร       จ านวน   97,216.74 บาท 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    จ านวน 153,570,.30 บาท 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      จ านวน   80,495,.08 บาท 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์   จ านวน  445,755.00 บาท 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      จ านวน    86,275.00 บาท 

  หมวดรายได้จากทุน      จ านวน           0.00 บาท 

  หมวดภาษีจัดสรร      จ านวน 12,477,324.29 บาท 

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      จ านวน 14,198,534.75 บาท 
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 2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 346,000.00 บาท 

 2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 32,374,782.32 บาท ประกอบด้วย 

  งบกลาง        จ านวน  8,245,889.00 บาท 

  งบบุคลากร       จ านวน  9,576,249.19 บาท 

  งบด าเนินงาน       จ านวน  5,567,189.65 บาท 

  งบลงทุน       จ านวน  1,129,890.00 บาท 

  งบเงินอุดหนุน       จ านวน    941,000.00 บาท 

  งบรายจ่ายอื่น       จ านวน    250,000.00 บาท 

 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 30,700.00 บาท 

 2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 188,000.00 บาท 

 2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

 2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
  

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

อ าเภอค าชะอี  จังหวัดมุกดาหาร     

1. รายรับ 
   

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 93,995.62 132,000.00 132,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

251,647.20 274,700.00 274,700.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 192,544.73 165,000.00 165,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์ 

672,790.00 600,000.00 600,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 136,750.00 130,000.00 130,000.00 

  หมวดรายได้จากทุน 0.00 2,000.00 2,000.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,347,727.55 1,303,700.00 1,303,700.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 15,309,344.07 18,030,000.00 18,030,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,309,344.07 18,030,000.00 18,030,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,582,045.00 18,641,429.00 18,641,429.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

17,582,045.00 18,641,429.00 18,641,429.00 

รวม 34,239,116.62 37,975,129.00 37,975,129.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอี่ยน 

อ าเภอค าชะอี  จังหวัดมุกดาหาร  

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 9,329,678.00 10,657,100.00 10,798,555.00 

  งบบุคลากร 12,180,477.51 14,466,304.00 14,850,521.00 

  งบด าเนินงาน 7,958,176.16 10,091,225.00 9,576,903.00 

  งบลงทุน 1,124,250.00 1,288,500.00 1,293,150.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,744,922.65 1,372,000.00 1,406,000.00 

  งบรายจ่ายอื่น 37,278.00 100,000.00 50,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 32,374,782.32 37,975,129.00 37,975,129.00 
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ส่วนที่ 2 
 

ข้อบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอี่ยน 

อ าเภอค าชะอี  จังหวัดมุกดาหาร 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 
อ าเภอค าชะอี  จังหวัดมุกดาหาร 

        
      

ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,234,903 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 693,900 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 6,670,435 

  แผนงานสาธารณสุข 343,400 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,376,320 

  แผนงานเคหะและชุมชน 4,029,616 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 128,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 600,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 100,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 10,798,555 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 37,975,129 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

อ าเภอค าชะอี  จังหวัดมุกดาหาร 
แผนงานงบกลาง            
    งาน 

งบกลาง รวม 
   

งบ      
       

         

งบกลาง 10,798,555 10,798,555 
   

    งบกลาง 10,798,555 10,798,555 
                     

แผนงานบริหารงานทั่วไป            
    งาน 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน 

รวม งบ   

    

      

งบบุคลากร 6,733,837 1,843,356 238,560 8,815,753 

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,160 0 0 2,571,160 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,162,677 1,843,356 238,560 6,244,593 

งบด าเนินงาน 2,736,000 711,000 0 3,447,000 

    ค่าตอบแทน 331,000 199,000 0 530,000 

    ค่าใช้สอย 981,000 378,000 0 1,359,000 

    ค่าวัสดุ 769,000 132,000 0 901,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 655,000 2,000 0 657,000 
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งบลงทุน 888,350 33,800 0 922,150 

    ค่าครุภัณฑ์ 88,350 33,800 0 122,150 

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 800,000 0 0 800,000 

งบรายจ่ายอื่น 0 50,000 0 50,000 

    รายจ่ายอื่น 0 50,000 0 50,000 

รวม 10,358,187 2,638,156 238,560 13,234,903 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน          
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

รวม งบ   

    

      

งบด าเนินงาน 686,000 7,900 693,900 

    ค่าใช้สอย 676,000 0 676,000 

    ค่าวัสดุ 10,000 7,900 17,900 

รวม 686,000 7,900 693,900 
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แผนงานการศึกษา          
    งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา 
รวม งบ   

    

      

งบบุคลากร 3,669,832 0 3,669,832 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,669,832 0 3,669,832 

งบด าเนินงาน 311,000 1,524,603 1,835,603 

    ค่าตอบแทน 128,000 0 128,000 

    ค่าใช้สอย 74,000 774,350 848,350 

    ค่าวัสดุ 107,000 750,253 857,253 

    ค่าสาธารณูปโภค 2,000 0 2,000 

งบลงทุน 69,000 0 69,000 

    ค่าครุภัณฑ์ 69,000 0 69,000 

งบเงินอุดหนุน 0 1,096,000 1,096,000 

    เงินอุดหนุน 0 1,096,000 1,096,000 

รวม 4,049,832 2,620,603 6,670,435 
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แผนงานสาธารณสุข 
       
    งาน งานบริหาร

ทั่วไป
เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

รวม 

 
งบ    

     
      

 

งบด าเนินงาน 143,400 143,400 
 

    ค่าใช้สอย 143,400 143,400 
 

งบเงินอุดหนุน 200,000 200,000  
    เงินอุดหนุน 200,000 200,000 

 
รวม 343,400 343,400 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 13 จาก 102 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
       
    งาน งานบริหาร

ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สังคม

สงเคราะห์ 

รวม 

 
งบ    

     
      

 

งบบุคลากร 829,320 829,320 
 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 829,320 829,320 
 

งบด าเนินงาน 530,000 530,000  
    ค่าตอบแทน 142,000 142,000 

 
    ค่าใช้สอย 338,000 338,000 

 
    ค่าวัสดุ 50,000 50,000 

 
งบลงทุน 17,000 17,000 

 
    ค่าครุภัณฑ์ 17,000 17,000 

 
รวม 1,376,320 1,376,320  
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แผนงานเคหะและชุมชน 
       
    งาน งานบริหาร

ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

รวม 

 
งบ    

     
      

 

งบบุคลากร 1,535,616 1,535,616 
 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,535,616 1,535,616 
 

งบด าเนินงาน 2,309,000 2,309,000  
    ค่าตอบแทน 183,000 183,000 

 
    ค่าใช้สอย 1,556,000 1,556,000 

 
    ค่าวัสดุ 570,000 570,000 

 
งบลงทุน 185,000 185,000 

 
    ค่าครุภัณฑ์ 185,000 185,000 

 
รวม 4,029,616 4,029,616  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน          
    งาน งานบริหาร

ทั่วไป
เกี่ยวกับ

สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

รวม 

  

งบ     
      

      

  

งบด าเนินงาน 128,000 128,000 
  

    ค่าใช้สอย 128,000 128,000 
  

รวม 128,000 128,000 
          

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ          
    งาน งานกีฬา

และ
นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม งบ   

    

      

งบด าเนินงาน 290,000 200,000 490,000 

    ค่าใช้สอย 240,000 200,000 440,000 

    ค่าวัสดุ 50,000 0 50,000 

งบเงินอุดหนุน 0 110,000 110,000 

    เงินอุดหนุน 0 110,000 110,000 

รวม 290,000 310,000 600,000 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       
    งาน งาน

ก่อสร้าง 
รวม 

 
งบ    

     
       

งบลงทุน 100,000 100,000 
 

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000 100,000  
รวม 100,000 100,000 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอี่ยน 
อ าเภอค าชะอี  จังหวัดมุกดาหาร 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความใน

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความ

เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน และโดยอนุมัติของนายอ าเภอค าชะอี 

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 37,975,129 บาท 

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  

เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 37,975,129 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,234,903 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 693,900 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 6,670,435 

  แผนงานสาธารณสุข 343,400 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,376,320 

  แผนงานเคหะและชุมชน 4,029,616 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 128,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 600,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 100,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 10,798,555 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 37,975,129 

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 
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ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

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

 

   

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

   (นายสุระนาวา ลุนเวลา) 

   
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองเอ่ียน 
อนุมัติ  

    

    

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

(นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ)  

ต าแหน่ง นายอ าเภอค าชะอี  
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 
อ าเภอค าชะอี  จังหวัดมุกดาหาร 

        
              

  รายรับจริง ประมาณการ   

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

หมวดภาษีอากร               

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 56,559.00 30.00 0.00 0.00 % 0.00   

     ภาษีบ ารุงท้องท่ี 9,954.72 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
  

     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 10,091.62 50,000.00 0.00 % 50,000.00   

     ภาษีป้าย 44,675.00 63,024.00 65,000.00 0.00 % 65,000.00   

     อากรการฆ่าสัตว์ 13,442.00 20,850.00 17,000.00 0.00 % 17,000.00 
  

รวมหมวดภาษีอากร 124,630.72 93,995.62 132,000.00     132,000.00   
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หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต             

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,425.00 2,483.20 3,000.00 0.00 % 3,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 1,940.00 1,020.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 140,060.00 103,560.00 140,000.00 0.00 % 140,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 651.25 640.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 780.00 410.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 1,300.00 1,470.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าปรับการผิดสัญญา 104,966.00 105,001.00 90,000.00 0.00 % 90,000.00 

     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

31,100.00 31,900.00 32,000.00 0.00 % 32,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 102.50 143.00 200.00 0.00 % 200.00 

     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 500.00 20.00 500.00 0.00 % 500.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 288,824.75 251,647.20 274,700.00     274,700.00 
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             

     ค่าเช่าหรือบริการ 132,100.00 105,350.00 90,000.00 0.00 % 90,000.00 

     ดอกเบี้ย 84,952.97 87,194.73 75,000.00 0.00 % 75,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 217,052.97 192,544.73 165,000.00     165,000.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์             

     รายได้จากประปา 710,670.00 672,790.00 600,000.00 0.00 % 600,000.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 710,670.00 672,790.00 600,000.00     600,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             

     ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 4,500.00 24,000.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 117,660.00 112,750.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 122,160.00 136,750.00 130,000.00     130,000.00 

หมวดรายได้จากทุน             

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 2,000.00     2,000.00 
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หมวดภาษีจัดสรร             

     ภาษีรถยนต์ 412,083.34 473,493.53 600,000.00 0.00 % 600,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 8,925,314.55 8,264,484.73 9,200,000.00 0.00 % 9,200,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,175,920.27 2,119,235.70 2,900,000.00 0.00 % 2,900,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 51,107.38 59,156.53 110,000.00 0.00 % 110,000.00 

     ภาษีสรรพสามิต 4,680,431.97 4,070,280.78 4,700,000.00 0.00 % 4,700,000.00 

     ค่าภาคหลวงแร่ 18,580.74 34,098.54 35,000.00 0.00 % 35,000.00 

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 46,022.80 36,156.26 60,000.00 0.00 % 60,000.00 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

357,746.00 252,438.00 420,000.00 0.00 % 420,000.00 

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 3,560.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,670,767.05 15,309,344.07 18,030,000.00     18,030,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             

     เงินอุดหนุนท่ัวไป 17,246,355.00 17,582,045.00 18,641,429.00 0.00 % 18,641,429.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,246,355.00 17,582,045.00 18,641,429.00     18,641,429.00 

รวมทุกหมวด 35,380,460.49 34,239,116.62 37,975,129.00     37,975,129.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 
อ าเภอค าชะอี  จังหวัดมุกดาหาร 

 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  37,975,129   บาท  แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 132,000 บาท 

  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

  ภาษีป้าย จ านวน 65,000 บาท 

  อากรการฆ่าสัตว์ จ านวน 17,000 บาท 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 274,700 บาท 

  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 3,000 บาท 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน จ านวน 2,000 บาท 

  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 140,000 บาท 

  ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน 5,000 บาท 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,000 บาท 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 1,000 บาท 

  ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 90,000 บาท 

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

จ านวน 32,000 บาท 

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 200 บาท 

  ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ จ านวน 500 บาท 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 165,000 บาท 

  ค่าเช่าหรือบริการ จ านวน 90,000 บาท 

  ดอกเบี้ย จ านวน 75,000 บาท 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 600,000 บาท 

  รายได้จากประปา จ านวน 600,000 บาท 
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 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 130,000 บาท 

  ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 30,000 บาท 

  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ านวน 100,000 บาท 

 หมวดรายได้จากทุน รวม 2,000 บาท 

  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 2,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,030,000 บาท 

  ภาษีรถยนต์ จ านวน 600,000 บาท 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 9,200,000 บาท 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 2,900,000 บาท 

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 110,000 บาท 

  ภาษีสรรพสามิต จ านวน 4,700,000 บาท 

  ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 35,000 บาท 

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 60,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จ านวน 420,000 บาท 

  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล จ านวน 5,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 18,641,429 บาท 

  เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 18,641,429 บาท 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 
อ าเภอค าชะอี    จังหวัดมุกดาหาร 

        
                

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

แผนงานงบกลาง             

งบกลาง             

  งบกลาง             

  งบกลาง             

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 169,940 154,775 178,000 0 % 178,000 

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,660 7,238 7,500 0 % 7,500 

    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,750,900 7,022,000 7,551,600 3.2 % 7,793,200 

    เบี้ยยังชีพความพิการ 1,820,000 1,805,600 2,400,000 -12.8 % 2,092,800 

    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000 51,000 60,000 0 % 60,000 

    เงินส ารองจ่าย 34,482 9,200 200,000 0 % 200,000 

    รายจ่ายตามข้อผูกพัน             

      
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

0 0 0 100 % 367,055 

      

  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น สปสช. 
 
  

0 100,000 0 0 % 0 
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออม
วันละบาท) 

0 0 0 100 % 100,000 

      
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน(ออมวัน
ละบาท) 

0 0 100,000 -100 % 0 

      
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น สปสช.  

100,000 0 160,000 -100 % 0 

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

173,560 179,865 386,674 -100 % 0 

รวมงบกลาง 9,110,542 9,329,678 11,043,774     10,798,555 

รวมงบกลาง 9,110,542 9,329,678 11,043,774     10,798,555 

รวมงบกลาง 9,110,542 9,329,678 11,043,774     10,798,555 

รวมแผนงานงบกลาง 9,110,542 9,329,678 11,043,774     10,798,555 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป             

งานบริหารทั่วไป             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             

    
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

514,080 514,080 514,080 0.01 % 514,120 

    ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120 

    ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120 

    
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400 

    
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/
สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1,886,400 1,886,400 1,886,400 0 % 1,886,400 
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รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120 2,571,120 2,571,120     2,571,160 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,992,400.34 1,838,436.79 2,016,166 34.13 % 2,704,317 

    
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

84,000 86,775 90,660 -7.35 % 84,000 

    เงินประจ าต าแหน่ง 105,000 84,000 84,000 50 % 126,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 937,600 1,048,800 983,640 11.36 % 1,095,360 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 108,000 128,000 120,000 10 % 132,000 

    เงินอื่น ๆ 0 0 0 100 % 21,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,227,000.34 3,186,011.79 3,294,466     4,162,677 

รวมงบบุคลากร 5,798,120.34 5,757,131.79 5,865,586     6,733,837 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

61,600 129,400 80,000 12.5 % 90,000 

    ค่าเช่าบ้าน 59,000 142,000 146,000 27.4 % 186,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 25,000 

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 % 25,000 

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 46,512 13,380 32,000 -100 % 0 

    เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 5,807 -13.9 % 5,000 

รวมค่าตอบแทน 167,112 284,780 263,807     331,000 

  ค่าใช้สอย             
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    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 707,562.25 434,538.75 740,000 -5.41 % 700,000 

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 29,785 29,860 50,000 -20 % 40,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   209,876 0 0 0 % 0 

      2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 252,748.4 250,000 -100 % 0 

      3.ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 0 3,000 10,000 -100 % 0 

      
3.ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี     จ านวน   
20,000  บาท 

2,500 0 0 0 % 0 

      
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ "รักน้ า 
รักป่า รักษาแผ่นดิน" 

0 0 8,000 -100 % 0 

      
4.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ "รักน้ า 
รักป่า รักษาแผ่นดิน" 

0 7,750 0 0 % 0 

      
4.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ “รกัน้ า 
รักป่า รักแผ่นดิน”   

5,720 0 0 0 % 0 

      
5. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมคัดแยก
ขยะตั้งแต่ต้นทาง 

0 0 10,000 -100 % 0 

      
5.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมคัดแยก
ขยะตั้งแต่ต้นทาง 

0 56,750 0 0 % 0 

      
6. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมคัดแยก
ขยะตั้งแต่ต้นทาง 

135,070 0 0 0 % 0 

      
7.ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 

98,800 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ "รักน้ า รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน" 

0 0 0 100 % 8,000 



หน้า 29 จาก 102 
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 70,000 

      

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท่ัวไป หรือ
เลือกตั้งซ่อมสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล/ค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังศูนย์
ประสานการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 50,000 

      ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 0 0 0 100 % 5,000 

      
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมคัดแยก
ขยะตั้งแต่ต้นทาง 

0 0 0 100 % 8,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 186,071.67 167,884.38 100,000 0 % 100,000 

รวมค่าใช้สอย 1,375,384.92 952,531.53 1,168,000     981,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 99,814 122,946 100,000 0 % 100,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,600 3,800 3,000 0 % 3,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 21,390 55,290 40,000 0 % 40,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 441,700 423,600 420,000 19.05 % 500,000 

    วัสดุการเกษตร 3,450 0 5,000 -80 % 1,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,050 26,705 40,000 0 % 40,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,450 84,510 50,000 -20 % 40,000 

    วัสดุการศึกษา 40,150 40,260 41,000 9.76 % 45,000 

รวมค่าวัสดุ 663,604 757,111 699,000     769,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่าไฟฟ้า 709,761.67 672,169.86 600,000 0 % 600,000 

    ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 5,950 4,290 7,000 0 % 7,000 

    ค่าบริการโทรศัพท์ 1,654.22 1,458.41 5,000 0 % 5,000 
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    ค่าบริการไปรษณีย์ 6,936 31,108 7,000 0 % 7,000 

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 35,438.4 35,438.4 36,000 0 % 36,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 759,740.29 744,464.67 655,000     655,000 

รวมงบด าเนินงาน 2,965,841.21 2,738,887.2 2,785,807     2,736,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ์ส านักงาน             

      1. เครื่องโทรสาร 18,000 0 0 0 % 0 

      เก้าอี้ 0 0 0 100 % 20,050 

      เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 100 % 21,000 

      ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 100 % 6,000 

      โต๊ะห้องประชุม 0 0 0 100 % 19,300 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      2. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (โน้ตบุ๊ก) 21,000 0 0 0 % 0 

      เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  0 17,000 0 0 % 0 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับ
งานประมวลผล 

0 0 46,000 -100 % 0 

      เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 0 0 100 % 22,000 

      
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

0 0 15,000 -100 % 0 

      
จัดซ้ือเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 

6,300 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 45,300 17,000 61,000     88,350 

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             
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    ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ             

      
ก่อสร้างห้องประชุมสภา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองเอี่ยน 

0 0 834,000 -100 % 0 

      
ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองเอี่ยนหลังเดิม 

0 0 0 100 % 300,000 

      
ต่อเติมอาคารห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองเอี่ยน 

0 0 0 100 % 500,000 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 834,000     800,000 

รวมงบลงทุน 45,300 17,000 895,000     888,350 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

      
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 15,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 15,000     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 15,000     0 

รวมงานบริหารทั่วไป 8,809,261.55 8,513,018.99 9,561,393     10,358,187 

งานบริหารงานคลัง             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 927,840 972,340 1,124,028 10.31 % 1,239,960 

    
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 15,000 

    เงินประจ าต าแหน่ง 0 0 0 100 % 42,000 
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    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 435,480 442,200 504,820 0.03 % 504,960 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 30,000 30,000 44,640 -7.18 % 41,436 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,393,320 1,444,540 1,673,488     1,843,356 

รวมงบบุคลากร 1,393,320 1,444,540 1,673,488     1,843,356 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

19,500 48,800 138,000 -42.03 % 80,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000 

    ค่าเช่าบ้าน 66,000 86,500 84,000 0 % 84,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 % 30,000 

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 47,250 105,000 72,500 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 132,750 240,300 299,500     199,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 247,734 269,586 0 0 % 0 

      

โครงการเพิ่มสมรรถนะ และเสริมสร้าง
ศักยภาพในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองเอี่ยน จ้างเหมาบริการ
รายเดือน  จ านวน  3 ราย 

0 0 288,000 0 % 288,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 102,668 67,388 100,000 -50 % 50,000 
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    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 900 8,790 50,000 -20 % 40,000 

รวมค่าใช้สอย 351,302 345,764 438,000     378,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 62,130.9 55,312.8 100,000 -10 % 90,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 3,000 -33.33 % 2,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 10,000 0 % 10,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,500 36,020 50,000 -40 % 30,000 

รวมค่าวัสดุ 76,630.9 91,332.8 163,000     132,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่าบริการไปรษณีย์ 426 0 2,000 0 % 2,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 426 0 2,000     2,000 

รวมงบด าเนินงาน 561,108.9 677,396.8 902,500     711,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ์ส านักงาน             

      เก้าอี้ 3,000 0 0 0 % 0 

      จัดซ้ือเก็บเอกสารจ านวน  2 ตู ้ 0 0 12,000 -100 % 0 

      จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารจ านวน  2  ตู้ 0 0 0 100 % 11,800 

      ตู้เก็บเอกสาร 11,000 5,500 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      เครื่องคอมพิวเตอร์ 29,900 0 0 0 % 0 

      เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุค) 0 0 0 100 % 22,000 

      
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้น
เตอร์) 

0 0 15,000 -100 % 0 
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      จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุค) 0 0 22,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 43,900 5,500 49,000     33,800 

รวมงบลงทุน 43,900 5,500 49,000     33,800 

  งบรายจ่ายอื่น             

  รายจ่ายอื่น             

    รายจ่ายอื่น             

      โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี 0 37,278 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจ าปี 2564 

0 0 250,000 -100 % 0 

      โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีฯ 0 0 0 100 % 50,000 

รวมรายจ่ายอื่น 0 37,278 250,000     50,000 

รวมงบรายจ่ายอื่น 0 37,278 250,000     50,000 

รวมงานบริหารงานคลัง 1,998,328.9 2,164,714.8 2,874,988     2,638,156 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 238,560 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     238,560 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     238,560 

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0     238,560 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,807,590.45 10,677,733.79 12,436,381     13,234,903 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน             

  งบด าเนินงาน             
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  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 576,000 0 % 576,000 

      รายจ่ายเพื่อจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 416,000 0 0 % 0 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
1. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

101,020 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติทางถนน 

0 0 111,500 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน 

0 67,710 0 100 % 100,000 

รวมค่าใช้สอย 101,020 483,710 687,500     676,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 4,240 5,000 100 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 0 4,240 5,000     10,000 

รวมงบด าเนินงาน 101,020 487,950 692,500     686,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 101,020 487,950 692,500     686,000 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 7,900 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0     7,900 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     7,900 

  งบลงทุน             
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  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ์ส านักงาน             

      1. โครงการซ้ือตู้เหล็ก 5,500 0 0 0 % 0 

      ตู้เก็บเอกสาร 0 0 16,500 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง             

      ค่าจัดซ้ือสายดับเพลิง 12,500 0 0 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือหัวฉีดดับเพลิง 30,000 0 0 0 % 0 

      
จัดซ้ือชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร แบบ
มาตรฐาน  

0 45,600 0 0 % 0 

      
จัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิง ชนิดยาง
สังเคราะห์ 3 ช้ัน  

0 37,500 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์อื่น             

      1. เครื่องตัดต้นไม้ (เลื่อยโซ่ยนต์) 19,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 67,000 83,100 16,500     0 

รวมงบลงทุน 67,000 83,100 16,500     0 

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 67,000 83,100 16,500     7,900 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 168,020 571,050 709,000     693,900 

แผนงานการศึกษา             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,730,740 1,929,410 2,373,040 7.37 % 2,547,960 

    เงินประจ าต าแหน่ง 59,500 42,000 42,000 0 % 42,000 

    เงินวิทยฐานะ 21,000 94,500 231,500 -9.29 % 210,000 
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    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 812,784 661,944 802,416 0.93 % 809,872 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 51,000 17.65 % 60,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,660,024 2,763,854 3,499,956     3,669,832 

รวมงบบุคลากร 2,660,024 2,763,854 3,499,956     3,669,832 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

19,900 25,800 30,000 0 % 30,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000 

    ค่าเช่าบ้าน 40,000 52,000 96,000 -25 % 72,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 % 25,000 

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 22,500 14,825 25,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 82,400 92,625 152,000     128,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 1,000 0 % 1,000 

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 1,000 0 % 1,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 72,682 0 0 0 % 0 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 35,508 60,000 -16.67 % 50,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,990 5,080 22,000 0 % 22,000 

รวมค่าใช้สอย 76,672 40,588 84,000     74,000 
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  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 10,626 25,413 40,000 0 % 40,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 3,000 0 % 3,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 6,950 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุก่อสร้าง 4,950 3,950 20,000 -25 % 15,000 

    วัสดุการเกษตร 10,350 0 10,000 0 % 10,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 3,000 0 % 3,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,460 3,800 6,000 0 % 6,000 

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 38,386 40,113 112,000     107,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่าไฟฟ้า 0 0 1,000 0 % 1,000 

    ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0 0 1,000 0 % 1,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 2,000     2,000 

รวมงบด าเนินงาน 197,458 173,326 350,000     311,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ์ส านักงาน             

      จัดซ้ือชุดรับแขก 0 0 0 100 % 10,000 

      จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 29,500 

      จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 5,500 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับ
งานส านักงาน  

0 17,000 0 0 % 0 
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      เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 22,000 0 % 22,000 

      
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

0 0 0 100 % 7,500 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 17,000 27,500     69,000 

รวมงบลงทุน 0 17,000 27,500     69,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,857,482 2,954,180 3,877,456     4,049,832 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 30,000 30,000 15,000 100 % 30,000 

      
โครงการจัดซ้ือถังดับเพลิงและแคลมป์รัด
ถังดับเพลิง 

9,900 0 0 0 % 0 

      โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ า 0 0 0 100 % 10,000 

      
โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ า ประจ าปี 
2564 

0 0 10,000 -100 % 0 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

781,290 714,610 704,490 4.24 % 734,350 

รวมค่าใช้สอย 821,190 744,610 729,490     774,350 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 750,253 

    ค่าอาหารเสริม (นม) 791,688.98 766,657.16 795,893 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 791,688.98 766,657.16 795,893     750,253 
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รวมงบด าเนินงาน 1,612,878.98 1,511,267.16 1,525,383     1,524,603 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ์ส านักงาน             

      
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวม
ราคาติดต้ัง) 

0 0 106,600 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์การศึกษา             

      ค่าจัดซ้ือเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 99,700 429,750 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ (Multifunction) 
แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(InkTanak Printer) 

0 16,000 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 99,700 445,750 106,600     0 

รวมงบลงทุน 99,700 445,750 106,600     0 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,157,000 0 0 0 % 0 

      อุดหนุนส่วนราชการ 0 1,103,000 1,108,000 -1.08 % 1,096,000 

รวมเงินอุดหนุน 1,157,000 1,103,000 1,108,000     1,096,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 1,157,000 1,103,000 1,108,000     1,096,000 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,869,578.98 3,060,017.16 2,739,983     2,620,603 

รวมแผนงานการศึกษา 5,727,060.98 6,014,197.16 6,617,439     6,670,435 

แผนงานสาธารณสุข             
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและก าจัดโรคไข้
เลือก 

116,700 0 0 0 % 0 

      โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 10,280 0 0 0 % 0 

      

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

0 33,749 0 0 % 0 

      
โครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก
และโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covic-19) 

0 0 120,000 -16.67 % 100,000 

      
โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่่อง 

0 94,100 0 0 % 0 

      

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

0 0 43,400 0 % 43,400 

รวมค่าใช้สอย 126,980 127,849 163,400     143,400 

  ค่าวัสดุ             
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    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 66,300 0 0 0 % 0 

รวมค่าวัสดุ 66,300 0 0     0 

รวมงบด าเนินงาน 193,280 127,849 163,400     143,400 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

      
โครงการสาธารณสุขตามพระราชด าริใน
ชุมชน 

0 200,000 200,000 0 % 200,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 200,000 200,000     200,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 200,000 200,000     200,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 193,280 327,849 363,400     343,400 

รวมแผนงานสาธารณสุข 193,280 327,849 363,400     343,400 

แผนงานสังคมสงเคราะห์             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 539,840 666,120 511,425 30.48 % 667,320 

    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 701,840 828,120 673,425     829,320 

รวมงบบุคลากร 701,840 828,120 673,425     829,320 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             
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ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

17,700 53,400 70,000 0 % 70,000 

    ค่าเช่าบ้าน 3,000 0 18,000 133.33 % 42,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 % 30,000 

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 675 0 10,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 21,375 53,400 98,000     142,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 177,300 203,192 288,000 -100 % 0 

      
โครงการเพิ่มสมรรถนะและส่งเสริมสร้าง
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองเอี่ยน 

0 0 0 100 % 288,000 

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 100 % 10,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   80,404 0 0 0 % 0 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  0 40,504 60,000 -100 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 257,704 243,696 363,000     338,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 11,925 9,485 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 600 0 2,000 400 % 10,000 
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    วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,830 2,730 15,000 33.33 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 14,355 12,215 37,000     50,000 

รวมงบด าเนินงาน 293,434 309,311 498,000     530,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ์ส านักงาน             

      โต๊ะเก้าอี้ 0 0 8,000 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one 0 0 0 100 % 17,000 

      เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุ๊ก) 0 22,000 0 0 % 0 

      เครื่องปริ้นเตอร์ 0 0 8,000 -100 % 0 

      จัดหาเครื่องพิมพ์ 8,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 8,000 22,000 16,000     17,000 

รวมงบลงทุน 8,000 22,000 16,000     17,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,003,274 1,159,431 1,187,425     1,376,320 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,003,274 1,159,431 1,187,425     1,376,320 

แผนงานเคหะและชุมชน             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 629,220 425,991.72 321,380 73.87 % 558,780 

    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 825,168 836,688 848,688 1.8 % 863,928 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 93,672 82,152 78,000 -9.09 % 70,908 
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รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,590,060 1,386,831.72 1,290,068     1,535,616 

รวมงบบุคลากร 1,590,060 1,386,831.72 1,290,068     1,535,616 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

82,900 165,700 150,000 -20 % 120,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -80 % 1,000 

    ค่าเช่าบ้าน 39,000 43,500 42,000 0 % 42,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 % 20,000 

รวมค่าตอบแทน 121,900 209,200 197,000     183,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 689,165.5 729,724 1,100,000 -100 % 0 

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 300,000 -100 % 0 

      
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

0 0 0 100 % 60,000 

      
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

0 0 85,400 -100 % 0 

      รายจ่ายเพื่อได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 1,296,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  0 15,540 0 0 % 0 
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รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

74,982 0 0 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,500 65,750 0 100 % 200,000 

รวมค่าใช้สอย 765,647.5 811,014 1,485,400     1,556,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 12,990 10,095 60,000 0 % 60,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 142,975 91,595 240,000 -16.67 % 200,000 

    วัสดุก่อสร้าง 53,500 263,840 190,000 0 % 190,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 750 20,000 -50 % 10,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,200 54,400 50,000 0 % 50,000 

    วัสดุอื่น 16,000 0 60,000 -33.33 % 40,000 

รวมค่าวัสดุ 245,665 420,680 640,000     570,000 

รวมงบด าเนินงาน 1,133,212.5 1,440,894 2,322,400     2,309,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ์ส านักงาน             

      เครื่องส ารองไฟฟ้า 0 0 5,800 -100 % 0 

      โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก 0 0 0 100 % 5,900 

      โครงการซ้ือตู้เหล็ก 11,000 0 5,500 -100 % 0 

      ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส 0 0 54,600 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์การเกษตร             

      ครุภัรฑ์การเกษตร 151,950 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง             
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      โครงการจัดซ้ือแบบหล่อลูกปูนคอนกรีต 0 0 0 100 % 9,800 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      

1.เพื่อจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของกองช่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเอี่ยน 

0 22,000 0 0 % 0 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 22,000 -100 % 0 

      เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 10,000 0 0 0 % 0 

      เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  0 0 6,300 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์อื่น             

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า 
(Submersible pump) 

0 0 0 100 % 169,300 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า 
(Submersible Pump) ส าหรับประปา
หมู่บ้านภายในต าหนองเอี่ยน 

0 104,900 0 0 % 0 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า( 
Submersible Pump) 

0 0 169,300 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 172,950 126,900 263,500     185,000 

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             

      
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ห้วยร่องบึง) บ้าน
หนองเอี่ยน หมู่ท่ี 1,2 กว้าง 2.40 เมตร 
สูง 2.40 เมตร ยาว 4.00  เมตร 

526,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 526,000 0 0     0 
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รวมงบลงทุน 698,950 126,900 263,500     185,000 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 341,922.65 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 341,922.65 0     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 341,922.65 0     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,422,222.5 3,296,548.37 3,875,968     4,029,616 

งานไฟฟ้าและประปา             

  งบลงทุน             

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุ่งนางหนาย หมู่ท่ี 4 

0 0 90,800 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาหลวง หมู่ท่ี 8 

0 0 68,500 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวขัว หมู่ 7 

0 0 499,500 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บึงหนองบง หมู่ท่ี 9 

0 0 25,500 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์ บ้านทุ่งนางหนาย หมู่ 4 

0 0 160,000 -100 % 0 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 844,300     0 

รวมงบลงทุน 0 0 844,300     0 

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 0 844,300     0 
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รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,422,222.5 3,296,548.37 4,720,268     4,029,616 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายเยาวชน 0 0 10,000 0 % 10,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ To be 
number One 

0 0 0 100 % 10,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการพาลูกจูง
หลานเข้าวัด 

20,000 0 10,000 -50 % 5,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

0 0 20,000 0 % 20,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการท าโครงการ To be 
number One 

0 0 10,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 

0 0 3,000 0 % 3,000 

      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 52,000 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน การจัดท าแผน 
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

0 9,740 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน การจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

0 0 10,000 -100 % 0 
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ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน การจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

0 0 0 100 % 10,000 

      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพราษฎร 0 0 10,000 0 % 10,000 

      
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ต าบลหนองเอี่ยน 

0 0 10,000 -100 % 0 

      
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดต าบลหนองเอี่ยน 

0 0 0 100 % 10,000 

      โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 0 20,000 0 % 20,000 

      
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ประจ าปี 2562 

30,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการอบรมการป้องกันโรคปากและ
เท้าเปื่อยในสัตว์ต าบลหนองเอี่ยน 
ประจ าปี 2565 

0 0 0 100 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 102,000 9,740 103,000     128,000 

รวมงบด าเนินงาน 102,000 9,740 103,000     128,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

102,000 9,740 103,000     128,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 102,000 9,740 103,000     128,000 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ             

งานกีฬาและนันทนาการ             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
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. โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาเพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี สร้าง
ความปรองดองของประชาชนในเขต
อ าเภอค าชะอี ประจ าปี 2564   

0 0 103,685 -100 % 0 

      
โครงการกีฬาภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเอี่ยน 

0 0 0 100 % 50,000 

      
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 
“อบต.หนองเอี่ยน” 

0 0 0 100 % 10,000 

      
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 
“อบต.หนองเอี่ยน” ครั้งท่ี 5 ประจ าปี 
2564 

0 0 2,000 -100 % 0 

      โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 13,480 11.28 % 15,000 

      โครงการมหกรรมกีฬาค าชะอีสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 15,000 

      

โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี  
สร้างความปรองดองของประชาชนในเขต
อ าเภอค าชะอี ประจ าปี 2562 

13,700 0 0 0 % 0 

      

โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี สร้างความ
ปรองดองของประชาชนในเขตอ าเภอค า
ชะอี 

0 0 0 100 % 150,000 

      

โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี สร้างความ
ปรองดองของประชาชนในเขตอ าเภอค า
ชะอี ประจ าปี 2563  

0 152,750 0 0 % 0 

      
โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ระหว่างหน่วยงานอื่น  

0 0 29,460 -100 % 0 
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รวมค่าใช้สอย 13,700 152,750 148,625     240,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุกีฬา 0 99,990 20,540 143.43 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ 0 99,990 20,540     50,000 

รวมงบด าเนินงาน 13,700 252,740 169,165     290,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 13,700 252,740 169,165     290,000 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง 0 0 0 100 % 130,000 

      
โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง 
ประจ าปี 2561 

196,080 0 0 0 % 0 

      
โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง 
ประจ าปี 2562 

0 136,055 0 0 % 0 

      
โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง 
ประจ าปี 2563 

0 0 136,277 -100 % 0 

      โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา 0 0 0 100 % 20,000 

      
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจ าปี  
2562 

25,347 0 0 0 % 0 

      
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจ าปี 
2563 

0 18,200 0 0 % 0 

      
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจ าปี 
2564 

0 0 30,000 -100 % 0 

      โครงการออนซอนชนเผ่าชาวค าชะอี 0 0 0 100 % 50,000 
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โครงการออนซอนชนเผ่าชาวค าชะอี 
ประจ าปี 2562 

58,135 0 0 0 % 0 

      
โครงการออนซอนชนเผ่าชาวค าชะอี 
ประจ าปี 2563 

0 74,560 0 0 % 0 

      
โครงการออนซอนชนเผ่าชาวค าชะอี 
ประจ าปี 2564 

0 0 62,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 279,562 228,815 228,277     200,000 

รวมงบด าเนินงาน 279,562 228,815 228,277     200,000 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน             

      
โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 110,000 

    เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์             

      
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์ 

100,000 100,000 100,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 100,000 100,000 100,000     110,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 100,000 100,000     110,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 379,562 328,815 328,277     310,000 

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 393,262 581,555 497,442     600,000 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา             

  งบลงทุน             

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             
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      เงินเพิ่มค่าชดเชยงานก่อสร้าง 0 0 3,000 -100 % 0 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 3,000     0 

รวมงบลงทุน 0 0 3,000     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 3,000     0 

งานก่อสร้าง             

  งบลงทุน             

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             

      
ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองบง หมู่ท่ี 5 
(จุดท่ี1)  

0 0 98,000 -100 % 0 

      
ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองบง หมู่ท่ี5 
(จุดท่ี2) 

0 0 98,000 -100 % 0 

      
ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองเอี่ยน หมู่ 
10 (ดอนนาแค) 

0 0 98,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(ห้วยเต้ย) 
บ.นาหลวง หมู่6,8  

0 407,000 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ 
หมู่ 6 

0 0 0 100 % 100,000 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 407,000 294,000     100,000 

รวมงบลงทุน 0 407,000 294,000     100,000 

รวมงานก่อสร้าง 0 407,000 294,000     100,000 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 407,000 297,000     100,000 

รวมทุกแผนงาน 30,927,251.93 32,374,782.32 37,975,129     37,975,129 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

อ าเภอค าชะอี   จังหวัดมุกดาหาร 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,975,129 บาท แยกเป็น 

งบกลาง รวม 10,798,555 บาท 
 งบกลาง รวม 10,798,555 บาท 
  งบกลาง รวม 10,798,555 บาท 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม     จ านวน      178,000    บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของส่วนราชการที่เป็นประโยชน์แก่พนักงานจ้างของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน  เป็นไปตามหนังสือ มท 0809.5/ว 81 ลว 10 ก.ค. 57 

 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน     จ านวน         7,500    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของส่วนราชการที่เป็นประโยชน์แก่พนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      จ านวน     7,793,200 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตต าบลหนองเอ่ียน ประจ าปี

งบประมาณ 2565 หนังสือ มท 0023.8/ว 4660 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (เบิกจ่ายจากกอง

สวัสดิการสังคม) 

 เบี้ยยังชีพความพิการ      จ านวน     2,092,800 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ในเขตต าบลหนองเอ่ียน ประจ าปี

งบประมาณ 2565 หนังสือ มท 0023.8/ว 4660 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (เบิกจ่ายจากกอง

สวัสดิการสังคม) 

 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์      จ านวน        60,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตต าบลหนองเอ่ียน ประจ าปี

งบประมาณ 2565 หนังสือ มท 0023.8/ว 4660 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (เบิกจ่ายจากกอง

สวัสดิการสังคม) 

 เงินส ารองจ่าย       จ านวน       200,000 บาท 

เพ่ือจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้ากรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน ซึ่งตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไข

เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2543 ข้อ 19 โดยงบประมาณรายจ่าย  จะก าหนดให้มีเงินส ารองจ่ายเพ่ือ

กรณีท่ีจ าเป็นได้ตามความเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
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ตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 หนังสือ มท 0313.4/

ว 667 ลว 12 มี.ค. 45 หนังสือ มท 0808.2/ว 3215 ลว 6 มิ.ย. 59 หนังสือ มท 0808.2/

ว 0684 ลว 8 ก.พ. 60 หนังสือ มท 0891.2/ว 76 ลว 13 ม.ค. 58 หนังสือ มท 0810.4/

ว 526 ลว 8 มี.ค. 60 หนังสือ มท 0810.4/ว 1064 ลว 31 พ.ค. 60 หนังสือ มท 0810.4/

ว 1173 ลว 15 มิ.ย. 60 หนังสือ มท 0810.4/ว 1520 ลว 2 ส.ค. 60 หนังสือ มท 0808.2/

ว 2145 ลว 11 ต.ค. 60 หนังสือ มท 0810.7/ว 6768 ลว 29 พ.ย. 60  หนังสือ มท 0810.5/

ว 608 ลว 5 มี.ค. 61 หนังสือ มท 0810.4/ว 1077 ลว 17 มี.ค. 61 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)       จ านวน    367,055 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ร้อย ละ 2 ของเงิน

รายได้ ตาม พรบ.บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 หนังสือ มท 0808.5/

ว 31 ลว 21 ต.ค 63 

 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท)         จ านวน    100,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน(ออมวันละบาท) ต าบลหนองเอ่ียน  

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 10,358,187 บาท 
  งบบุคลากร รวม 6,733,837 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,160 บาท 

 เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน          514,120   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 20,400 บาท/เดือน รองนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล 2 ต าแหน่ง ๆ ละ 11,220 บาท/เดือน 

 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก   จ านวน            42,120   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 

1,750 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 ต าแหน่ง ๆ ละ 880 บาท/เดือน 

 ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก     จ านวน           42,120  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 1,750 บาท และรอง

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 ต าแหน่ง ๆ ละ 880 บาท/เดือน 

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน        1,886,400  บาท  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา ฯ,รองประธานสภา ฯ, สมาชิกสภา ฯ, และเลขานุการสภาฯ 
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-ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 11,200 บาท เป็นเงิน 134,640 บาท 

-ต าแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 9,180 บาท เป็นเงิน 110,160 บาท 

-ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 1,555,200 บาท 

-ต าแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม 4,162,677 บาท 

 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   จ านวน       2,704,317 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 7 อัตรา  

- นักบริหารงานท้องถิ่น 1 อัตรา 

- นักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา 

- นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา 

- นิติกร 1 อัตรา  

- นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา 

- เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา 

 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน          84,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง ปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 7,000 บาท/เดือน  

 เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน        126,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งปลัดและเงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด จ านวน 2 อัตรา 

ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 7,000 บาท/เดือน ต าแหน่ง หัวหน้าส านัก

ปลัด  เดือนละ 3,500 บาท/เดือน 

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน       1,095,360 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป ที ่อบต. ท า

สัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน

ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ

ที ่6) พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

- ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่คนสวน 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา 

- ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ า 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ งานด้านธุรการ 1 อัตรา 
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- ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ ช่วยงานจัดท าแผน 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ ขับรถยนต์กู้ชีพ 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา 

 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน       132,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  

- ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่คนสวน 1อัตรา 

- ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา 

- ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ า 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ งานด้านธุรการ 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ ช่วยงานจัดท าแผน 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ ขับรถยนต์กู้ชีพ 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา 

 เงินอ่ืน ๆ       จ านวน         21,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ

ช านาญการพิเศษ 

งบด าเนินงาน         รวม   2,736,000 บาท 

 ค่าตอบแทน        รวม     331,000 บาท 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน       90,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนของผู้ที่มาปฏิบัติราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  

อปพร. ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง และค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตรวจการจ้าง ในการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ

กรรมการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.

2560 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลักเกณฑ์ ตามประกาศ อบต. เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์

และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน  และเงินสมนาคุณ ตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ  พ.ศ.

2536 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
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ค่าเช่าบ้าน       จ านวน        186,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2562 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน          25,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ มท.

ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น    จ านวน         25,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้

ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม 

 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล     จ านวน            5,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

ค่าใช้สอย         รวม  981,000  บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน        700,000   บาท 

  -ค่าถ่ายเอกสาร 

-ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่างๆ 

-ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

-ค่าเบี้ยประกัน 

-ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานท าของ ค่าจ้างเหมาแบก หามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาคน

มาปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล หนองเอ่ียนตามโครงการเพ่ิมสมรรถนะและเสริมสร้าง

ศักยภาพของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน ประจ าปีงบประมาณ 2565 ค่า บริการก าจัด

ปลวก ยุง มด หน ูค่าแปลเอกสาร ค่าล้างฟิล์ม ฯลฯ  

- ค่าติดตั้งไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ  

- ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์  

- ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเบี้ยประกัน  

- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่าที่ดิน เพ่ือประโยชน์ในราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน  

- ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเว็บไซต์ (Website)และเว็บเพจ (Webpage)   

- ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ (Website) ค่าธรรมเนียมซื้อโดเมนและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  
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- ค่าจ้างท่ีปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  

- ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     จ านวน 40,000 บาท 

1.1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้10,000 .- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ บุคคล เช่น ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์

เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวม ทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ซึ่งจ าเป็นต้อง

จ่ายที่ เกี่ยวกับการรับรองเพ่ือ  เป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ

งาน ตรวจ งานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน ตามหนังสือ มท 0808./ว 2381 ลว 28 ก.ค. 48  

1.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ  อนุกรรมการที่ได้รับการ

แต่งตั้ง ตามกฎหมาย ตั้งไว้ 30,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง เช่น  ค่าอาหาร ค่าน้ าดื่ม

กาแฟ   โอวั ลติน  ฯลฯ  ในการประชุมสภา  อบต.หนองเ อ่ียน   ตามหนั งสื อ  มท  0808 . /

ว 2381 ลว 28 ก.ค. 48  

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ "รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน"   จ านวน 8,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ "รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562 องค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองเอ่ียน ได้พิจารณาด าเนินโครงการกิจกรรมด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ นับเป็นปีมหามงคลยิ่ง ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 36 ล าดับที่ 1 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      จ านวน 70,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่

พักค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการในสนามบิน

ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆในการเดินทางไป ราชการ

หรือฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. หรือ

ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน  

- ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน  

- ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือ เงินรางวัล  

- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา ฯลฯ 
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิก   จ านวน 50,000 บาท 

องค์การบริหารส่วนต าบล/ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา  อบต. นายก อบต. หรือเลือกตั้งซ่อมกรณีแทน

ต า แ ห น่ ง ว่ า ง ต่ า ง  ๆ   ต า ม ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย   ที่  ม ท  0 8 0 8 . 2 /

ว 3675 ลง วันที่ 6 กรกฎาคม  2561 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ส าหรับผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ า

องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งเดินทางไป

ติดต่อราชการ ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงเพ่ือเตรียมความ

พร้อมการจัดการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ค่าใช้จ่ายในการอบรม

คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง ค่าใช้จ่าย

เบ็ดเตล็ด 

 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี       จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา ฯลฯ  ส าหรับพิธีการที่ส าคัญของทาง

ราชการตามวาระและโอกาสต่างๆ ประชา สัมพันธ์เชิญชวน หรืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน

เพ่ือมาร่วมงาน รัฐพิธี และพระราชพิธีต่าง ๆ เป็นไปตามหนังสือ มท 0407/ว 1248 ลว 10 พ.ย. 30 

 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง   จ านวน 8,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้น

ทาง มีอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่มและค่าใช้จ่าย อ่ืนๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ มท 0891.4/

ว 164 ลว 28 มกราคม 2558 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 38 ล าดับ

ที ่11  

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน 100,000  บาท 

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วน กลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง

พิมพ์ดีด เครื่องอัดส าเนา เครื่องถ่าย เอกสาร โต๊ะ เก้าอ้ี  ตู้ชนิดต่างๆ   ฯลฯ  

- ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เช่น วัสดุต่างๆฯลฯ  

- ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น โคมไฟฟ้า สาธารณะหมู่บ้าน,ประปา ผิว

จราจร เป็นต้น  ฯลฯ  

 

 ค่าวัสดุ         รวม 769,000 บาท 

 วัสดุส านักงาน           จ านวน 100,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ  หมึก  แบบพิมพ์  ตรา ยาง  ป้ายชื่อ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก

การซื้อหรือ จ้างพิมพ์ฯลฯ ค่าวัสดุส าหรับใช้ ในงานพระราชพิธี เช่น ธงชาติ เสาธงชาติ พระบรมฉายา

ลักษณ์ พระบรม รูปจ าลองฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 
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 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        จ านวน   3,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ชุดอุปกรณ์โคมไฟฟ้า หลอด ไฟ สายไฟ ฯลฯ เป็นไปตาม

หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559  

 วัสดุงานบ้านงานครัว        จ านวน 40,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม  แก้วน้ า  

และอ่ืนๆ  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        จ านวน         500,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ,รถ ขยะ,รถบรรทุกน้ าและ

รถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล รถ ของหน่วยงานราชการที่องค์การบริหารส่วนต าบล

ขอสนับสนุน และเครื่อง มืออุปกรณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ  

ที่ใช้ใน การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การ บริหารส่วนต าบล เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน

น้ ามันเครื่อง จารบี ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559  

และ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มีนาคม 2561 

 วัสดุการเกษตร          จ านวน 1,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ ประดับ ปุ๋ย จอบ เสียม คาด อุปกรณ์ทางด้าน

การเกษตรต่างๆ ฯลฯ เป็นไป ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559  

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         จ านวน 40,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ,ฟิวเจอร์บอร์ด,ส,ี

วารสาร ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559  

 วัสดุคอมพิวเตอร์          จ านวน 40,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นซีดี, แผ่นดิสก,์ แผ่น โปรแกรม,หมึกคอมพิวเตอร์

และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับ คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 

 วัสดุการศึกษา          จ านวน 45,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์ ประจ าที่อ่าน หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านและ

ส านักงาน อบต.แยกเป็น หนังสือพิมพ์แห่งละ 1 ฉบับ รวม 11 ฉบับ เป็นไปตาม หนังสือ มท 0808.2/

ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 

 ค่าสาธารณูปโภค       รวม 655,000 บาท 

 ค่าไฟฟ้า             จ านวน 600,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล หรืออาคาร สถานที่ทรัพย์สินที่อยู่ใน

ความดูแลของ อบต.หนองเอ่ียน  และไฟฟ้า สาธารณะเขตรับผิดชอบของ อบต.หนองเอ่ียน 
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ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล          จ านวน    7,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล หรืออาคารสถานที่ที่

อยู่ในความดูแล และความรับผิดชอบของ อบต. ฯลฯ  

 ค่าบริการโทรศัพท์            จ านวน         5,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลที่ใช้ติดต่อ กับส่วนราชการและเอกชน

ที่เก่ียวข้องรวมทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลและค่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ติดต่อราชการ 

 ค่าบริการไปรษณีย์           จ านวน   7,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ยากร ค่าธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ที่ใช้ใน ราชการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล  

 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม          จ านวน  36,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพ้ืนที่ Website ฯลฯ  

งบลงทุน         รวม 888,350 บาท 

 ค่าครุภัณฑ ์        รวม 888,350 บาท 

 ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 เก้าอ้ี              จ านวน 20,050 บาท 

  เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 5,800 บาท และเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 2,850 บาท  

จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพ่ือใช้ในส านักงานการปฏิบัติราชการส านักปลัด  

 เครื่องปรับอากาศ            จ านวน 21,000 บาท 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(รวมราคาติดตั้ง)แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน13,000บีทียู

จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในห้องท างานการปฏิบัติราชการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

 ตู้เก็บเอกสาร             จ านวน 6,000 บาท 

เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 6,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ

ราชการส านักปลัด 

 โต๊ะห้องประชุม             จ านวน 19,300 บาท 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะห้องประชุม (แบบสี่เหลี่ยม) จ านวน 8 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท โต๊ะห้องประชุม 

(แบบมุม) จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 1,650 บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพ่ือใช้ในห้องประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก       จ านวน 22,000 บาท 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ก) ส าหรับงานประมวลที่ใช้ในการปฏิบัติราชการส่วนส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน จ านวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน 

        - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี   
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        คุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1)ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย 

กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย ประมวลผลด้าน

กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  

2)ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมี

เทคโนโลยี เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 

   - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

      - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง   

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

      หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

      - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และBluetooth 

ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง        รวม  800,000 บาท 

 ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 

ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียนหลังเดิม  จ านวน    300,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียนหลังเดิม รายละเอียด

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียนก าหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หน้าที่ 42 ล าดับที่ 26 

 ต่อเติมอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน       จ านวน    500,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียนหลังใหม่ 

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 42 ล าดับที่ 25 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,638,156 บาท 
 งบบุคลากร รวม 1,843,356 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,843,356 บาท 

 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   จ านวน    1,239,960    บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 

-ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 1 อัตรา  

-ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 1 อัตรา 

-ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 1 อัตรา 

-ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา  

-ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา  

 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน         15,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนต าบล 

-ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตราตั้งไว้  

 เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน          42,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองคลัง ที่ควรได้รับตามระเบียบหนังสือสั่งการ

ก าหนด  เดือนละ 3,500.-บาท 

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน        504,960 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป ที ่อบต. 

ท าสัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขของ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 

เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2547  

-ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา 

-ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานพัสดุ 1 อัตรา  

-ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณ 1 อัตรา  

-ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการเงิน 1 อัตรา  

 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน          41,436 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 

-ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา  

-ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานพัสดุ 1 อัตรา  

-ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณ 1 อัตรา  

-ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการเงิน 1 อัตรา  
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งบด าเนินงาน         รวม 711,000  บาท 

 ค่าตอบแทน        รวม 199,000  บาท 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน   80,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนของผู้มาปฏิบัติราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจงานจ้างในการปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ค่าตอบแทนบุคคลหรือ

คณะกรรมการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุตามพระราชบัญญัติการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลักเกณฑ์ ตามประกาศ   อบต. เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และ

อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคล หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ 

จัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน  

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           จ านวน       5,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ ให้แก่

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ 

 ค่าเช่าบ้าน        จ านวน    84,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตาม ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน

ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า  จ านวน      30,000  บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตาม ระเบียบ ฯ 

 ค่าใช้สอย              รวม  378,000 บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

โครงการเพิ่มสมรรถนะ และเสริมสร้างศักยภาพในการ  จ านวน     288,000  บาท 

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน จ้างเหมาบริการรายเดือน  จ านวน  3 ราย 

 ปฏิบัติงานด้าน ออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ าประปา จดมิเตอร์น้ าประปา หรืองานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน      50,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ  

ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้

สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมในการเดินทางไปราชการหรือ 

ฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตเดินทางไปราชการ 

-ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน 

-ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 

-ค่าของรางวัล ของขวัญ หรือเงินรางวัล 
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-ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน    40,000  บาท 

ค่าบ ารุงซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน  เช่าครุภัณฑ์ส านักงาน  คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้

ชนิดต่าง ๆ ฯลฯ      

 วัสดุ         รวม 132,000 บาท 

 วัสดุส านักงาน       จ านวน    90,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ และวัสดุส านักงานอื่น ๆ ที่ปรากฏในบัญชี พัสดุ

ส านักงาน  

 วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน     2,000  บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน แก้วน้ า กล่องพลาสติก  

และอ่ืน ๆ 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จ านวน   10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิวเจอร์บอร์ด สี เมมโมรี่

การ์ด ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ  

 วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน   30,000  บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น  

-โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์  

-ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์  แป้นพิมพ์ (Key Board)  

-เมาส์ 

-เครื่องอ่านข้อมูลแบบ ซีดีรอม ฯลฯ" 

 ค่าสาธารณูปโภค       รวม 2,000  บาท 

 ค่าบริการไปรษณีย์      จ านวน  2,000   บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์  

งบลงทุน         รวม 33,800 บาท 

ค่าครุภัณฑ ์        รวม 33,800 บาท 

ครุภัณฑ์ส านักงาน       

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารจ านวน  2  ตู้     จ านวน  11,800  บาท 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุค)     จ านวน  22,000  บาท 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุ๊ก) ส าหรับงานประมวลที่ใช้ในการปฏิบัติราชการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
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-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า 4 แกนหลัก ( 4 Core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี

คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1)ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย

กว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน

กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 

2)ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย

กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม

สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 

-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ Solid State Drive 

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 

-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface ) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง 

-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 80.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 

งบรายจ่ายอ่ืน         รวม 50,000 บาท 

 รายจ่ายอ่ืน        รวม 50,000 บาท 

 รายจ่ายอื่น 

 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ฯ     จ านวน  50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

2561 - 2565) หน้าที่ 37 ล าดับที่ 7 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 238,560 บาท 
 งบบุคลากร รวม 238,560 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 238,560 บาท 

 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน       238,560    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา 

-นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 686,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 686,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 676,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน          576,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตามโครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองเอ่ียน (กู้ชีพ กู้ภัย) ที่ผ่านการอบรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ-กู้ภัย) และผู้มาปฏิบัติงาน 

ประจ ารถน้ า ตามโครงการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  จ านวน         100,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในการด าเนินงานป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 32 ล าดับที่ 1 

 ค่าวัสดุ         รวม    10,000   บาท 

 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     จ านวน           10,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจ ารถพยาบาลกู้ชีพ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ ถุงมือ ส าลีและผ้าพันแผล 

ออกซิเจน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยาน 

2553 ประกาศคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ

ที ่2) พ.ศ.2561  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 7,900 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 7,900 บาท 
  ค่าวัสดุ รวม 7,900 บาท 

วัสดุเครื่องดับเพลิง     จ านวน           7,900   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง  

-สายสูบน้ า ขนาด 3 นิ้ว ยาว 15 เมตร เป็นเงิน 4,500 บาท 

-เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง 15 ปอนด์ จ านวน 2 ถัง ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 3,400 บาท  
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แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,049,832 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,669,832 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,669,832 บาท 

 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน        2,547,960    บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล  

จ านวน 3 อัตรา                 

- ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 อัตราตั้งไว้  229,920.- บาท 

- ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา  1 อัตรา ตั้งไว้  409,320 บาท 

- ต าแหน่ง ครู  6  อัตรา   ตั้งไว้  1,908,720   บาท  

 เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน             42,000  บาท 

  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษาเดือนละ 3,500/เดือน 

 เงินวิทยฐานะ      จ านวน           210,000  บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของครูในสังกัดที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ 

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน           809,872  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป   ในกอง

การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ที ่อบต.ท าสัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2547   

- พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานด้านการศึกษา 1 อัตรา  ตั้งไว้  108,000.- บาท 

- พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา ตั้งไว้   216,000.- บาท 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน 3  อัตรา ตั้งไว้  485,872  บาท  

งบด าเนินงาน รวม 311,000 บาท 
 ค่าตอบแทน รวม 128,000 บาท 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 30,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน

ภาครัฐองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษของพนักงานส่วนต าบล ครู  ผู้ดูแลเด็ก 

พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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-เงินสมนาคุณ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัย

ข้าราชการ พ.ศ.2536 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  1,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการให้แก่

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ 

 ค่าเช่าบ้าน      จ านวน  72,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า  จ านวน 25,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

ค่าใช้สอย        รวม 74,000 บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน  1,000 บาท 

 - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 

- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานท าของ ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาคน

มาปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียนตามโครงการเพ่ิมสมรรถนะและเสริมสร้าง

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน ประจ าปีงบประมาณ 2565 ค่าบริการก าจัด

ปลวก ยุง มด หน ูค่าแปลเอกสาร ค่าล้างฟิล์ม ฯลฯ 

- ค่าติดตั้งไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

- ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งโทรศัพท์  

- ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเบี้ยประกัน 

- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่าที่ดิน เพ่ือประโยชน์ในราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเว็บไซต์ (Website)และเว็บเพจ (Webpage)  

- ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ (Website) ค่าธรรมเนียมซื้อโดเมนและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

- ค่าจ้างท่ีปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

- ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

-ค่าจ้างเหมาท่ีมีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อส านักงาน หรือป้าย

อ่ืน ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง 
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 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    จ านวน  1,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่า

เครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่ายที่เก่ียวกับการรับรองเพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ

บุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน  50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่

พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆในการเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน

ต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ 

- ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 

- ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือ เงินรางวัล 

- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา ฯลฯ 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน  22,000 บาท 

เบิกเพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  โต๊ะ  เก้าอ้ี  ตู้ชนิดต่าง และ

บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เช่น วัสดุต่าง ๆ  

ค่าวัสดุ          รวม 107,000  บาท 

 วัสดุส านักงาน       จ านวน  40,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ  หมึก  แบบพิมพ์  ตรายาง  ป้ายชื่อ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ

ซื้อหรือ จ้างพิมพ์ฯลฯ ค่าวัสดุส าหรับใช้ในงานพระราชพิธี เช่น ธงชาติ เสาธงชาติ พระบรมฉายา

ลักษณ์ พระบรมรูปจ าลองฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน  3,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่นจัดซื้ออะไหล่ อุปกรณ์หลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ 

ตลับไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า เบรกเกอร์  ตลับไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ฯลฯ  

 วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน  20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม  แก้วน้ า และ

อ่ืนๆ ส าหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 วัสดุก่อสร้าง       จ านวน  15,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราย 

บล็อก ปูนซีเมนต์ แผ่นเหล็ก เสาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ทินเนอร์ ตะปู ค้อน คีม ชะแลง 

จอบ เสียม ขวาน ท่อ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ ส าหรับใช้ในการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เครื่องเล่นเด็กเล็ก สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
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 วัสดุการเกษตร       จ านวน  10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุการเกษตรใช้ในกิจการงานเกษตร และปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก เช่น วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร ไม้ดอกไม้

ประดับ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จ านวน  3,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ,ฟิวเจอร์บอร์ด,สี,

วารสาร ฯลฯ   

 วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน  6,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นซีดี, แผ่นดิสก,์ แผ่นโปรแกรม,หมึก

คอมพิวเตอร์  และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  

 วัสดุเครื่องดับเพลิง      จ านวน          10,000 บาท 

เพ่ือจัดซื้อถังดับเพลิงพร้อมเคมี ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองเอ่ียน 

 ค่าสาธารณูปโภค       รวม 2,000 บาท 

 ค่าไฟฟ้า        จ านวน  1,000   บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ในความดูแลของ อบต.หนองเอ่ียน   

 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล     จ านวน  1,000   บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ในความดูแลของ 

อบต.หนองเอ่ียน   

งบลงทุน         รวม 69,000  บาท 

 ค่าครุภัณฑ ์        รวม 69,000  บาท 

 จัดซื้อชุดรับแขก       จ านวน  10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก จ านวน 1 ชุด (เนื่องจากไม่มีราคากลางตั้งไว้ในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ประจ าปี 2563  จึงจ าเป็นต้องใช้ราคาที่สามารถจัดซื้อได้ในท้องถิ่น)  

 จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน      จ านวน  29,500  บาท 

เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 5 ตู้ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 5 แห่ง ราคาตาม

ท้องตลาด 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก      จ านวน  22,000  บาท 

  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล   ราคา 22,000 บาท  
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เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา (โน๊ตบุ๊ก) ส าหรับงานประมวลที่ใช้ในการปฏิบัติราชการใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเอ่ียน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 

22,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกน เสมือน  

(8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล

สูง โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 GHz จ านวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บ

ข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด

ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ

แบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า แบบ ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถ

ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  จ านวน 7,500  บาท 

(Ink Tank Printer) 

 คุณลักษณะพื้นฐาน  

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 

หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)  

- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ 

ต่อนาที (ipm)  

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย

กว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi  

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  

- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า  

- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา - สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่

น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi  (IEEE 802.11b, g, n) ได ้ 

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,620,603 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 1,524,603 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 774,350 บาท 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ     จ านวน  30,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2565  เช่น ค่าวิทยากร 

ค่าพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่างน้ าดื่มฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 210 ข้อ 123 

โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ า     จ านวน  10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ า ประจ าปี 2565 เช่น ค่าวิทยาการ  ค่าวัสดุ   

ค่าจัดเตรียมสถานที่  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าอาหาร  ค่าเช่าเครื่องเสียง และ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 201 ข้อ 106 

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   จ านวน  734,350  บาท 

  1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 734,350 บาท 

1.ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 465,500 บาท                        

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละศูนย์น าไปบริหารจัดการสถานศึกษา

ตามแผนปฏิบัติการทางการศึกษา  

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเอ่ียน จ านวนเด็ก 12 คน ๆ 21 บาท จ านวน 245 

จ านวน  58,800  บาท 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสว่าง จ านวนเด็ก 20 คน ๆ ละ 21 บาท จ านวน 245 วัน 

จ านวน  98,000 บาท 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีประดิษฐาราม จ านวนเด็ก 23 คน ๆ ละ 21 บาท จ านวน 245 วัน 

จ านวน  112,700 บาท 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีษะตะพาน จ านวนเด็ก 35 คน ๆ ละ 21 บาท จ านวน 245 วัน 

จ านวน 117,150  บาท   
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- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีฐาน จ านวนเด็ก 5 คน ๆ ละ 21 บาท จ านวน 245 วัน 

จ านวน 24,500  บาท   

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที ่มท 0816.2/ว3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 

2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล)  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้าที่ 177-179 ข้อ 53-57 

2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ตั้งไว้  161,500  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา  และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก  ส าหรับเด็ก

ปฐมวัย (อายุ 2 – 5 ปี ) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้  

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเอ่ียน จ านวนเด็ก 12 คน ๆ ละ 1,700  บาท จ านวน 20,400  บาท 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสว่าง จ านวนเด็ก 20 คน ๆ ละ 1,700 บาท  จ านวน   34,000   บาท 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีประดิษฐาราม จ านวนเด็ก 23 คน ๆ ละ 1,700 บาท จ านวน 39,100 บาท 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีษะตะพาน จ านวนเด็ก 35 คน ๆ ละ 1,700 บาท  จ านวน  59,500   บาท 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีฐาน จ านวนเด็ก 5  คน ๆ ละ 1,700 บาท จ านวน  8,500   บาท 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที ่มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 

2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล)  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้าที่ 182-184 ข้อ 65 67 68 69 70  

3. ค่าหนังสือเรียน  ตั้งไว้    19,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก ดังนี้ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเอ่ียน จ านวนเด็ก 12 คน ๆ ละ 200 บาท จ านวน  2,400  บาท 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสว่าง จ านวนเด็ก 20  คน ๆ ละ 200  บาท  จ านวน  4,000 บาท   

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีประดิษฐาราม จ านวนเด็ก 23 คน ๆ ละ 200 บาท จ านวน  4,600  บาท 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีษะตะพาน จ านวนเด็ก 26 คน ๆ ละ 200 บาท จ านวน  7,000  บาท 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีฐาน จ านวนเด็ก 5 คน ๆ ละ 200 บาทจ านวน  1,000  บาท  

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที ่มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 

2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล)  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้าที่ 190-191 ข้อ 82 -86 

4.  ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้ 19,000  บาท      

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเอ่ียน จ านวนเด็ก 12 คน ๆ ละ 200 บาท จ านวน 2,400  บาท 
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- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสว่าง จ านวนเด็ก 20  คน ๆ ละ 200  บาท  จ านวน  4,000 บาท   

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีประดิษฐาราม จ านวนเด็ก 23 คน ๆ ละ 200 บาท จ านวน  4,600  บาท 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีษะตะพาน จ านวนเด็ก 35 คน ๆ ละ 200 บาท จ านวน  7,000  บาท 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีฐาน จ านวนเด็ก 5 คน ๆ ละ 200 บาทจ านวน  1,000  บาท 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที ่มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 

2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล)  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้าที่ 192-194 ข้อ 87-91 

5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้  28,500  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี)  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้  

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเอ่ียน จ านวนเด็ก 12 คน ๆ ละ 300 บาท จ านวน  3,600  บาท 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสว่าง จ านวนเด็ก 20 คน ๆ ละ 300 บาท จ านวน  6,000  บาท 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีประดิษฐาราม จ านวนเด็ก 23 คน ๆ ละ 300 บาท จ านวน  6,900  บาท 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีษะตะพาน จ านวนเด็ก 35 คน ๆ ละ 300 บาท จ านวน  10,500  บาท 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีฐาน  จ านวนเด็ก 5 คน ๆ ละ 300 บาทจ านวน  1,500  บาท 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที ่มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 

2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล)  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้าที่ 187-189 ข้อ 77-81 

6.  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตั้งไว้   40,850   บาท                                       

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี)  ในศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก ดังนี้  

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเอ่ียน จ านวนเด็ก 12 คน ๆ ละ 430 บาท  จ านวน  5,160  บาท 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสว่าง จ านวนเด็ก 20 คน ๆ ละ 430 บาท  จ านวน  8,600  บาท 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีประดิษฐาราม จ านวนเด็ก 23 คน ๆ ละ 430 บาท จ านวน  9,890  บาท 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีษะตะพาน จ านวนเด็ก 35 คน ๆ ละ 430 บาท จ านวน  15,050  บาท 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีฐาน จ านวนเด็ก 5 คน ๆ ละ 430 บาทจ านวน  2,150  บาท 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที ่มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 

2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล)  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้าที่ 195-197 ข้อ 94 – 98 
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ค่าวัสดุ         รวม 750,253  บาท 

 วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน   750,253  บาท 

  ค่าอาหารเสริม(นม)   ตั้งไว้  750,253- บาท  

1.ค่าอาหารเสริม(นม) สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองเอ่ียน  

      จ านวนนักเรียน 112 คนๆละ7.82  บาท จ านวน 260 วัน เป็นเงิน 227,719.- บาท 

2. ค่าอาหารเสริม (นม)  สพฐ.โรงเรียนบ้านหนองบง 

  จ านวนนักเรียน 133 คนๆละ 7.82 บาท จ านวน 260 วัน เป็นเงิน 270,416-  บาท 

3. ค่าอาหารเสริม (นม) สพฐ. โรงเรียนบ้านนาหลวง   

จ านวนนักเรียน 29  คนๆละ 7.82 บาท จ านวน 260 วัน เป็นเงิน  58,963-  บาท 

4. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเอ่ียน 

จ านวนนักเรียน 12 คนๆละ 7.82 บาท จ านวน 260 วันเป็นเงิน  24,399-  บาท 

5. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์วัดศรีประดิษฐาราม 

จ านวนนักเรียน 23  คนๆละ 7.82 บาท จ านวน  260 วัน เป็นเงิน 46,764-  บาท 

6 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสว่าง  

   จ านวนนักเรียน  20  คนๆละ 7.82 บาท จ านวน  260 วัน เป็นเงิน 40,664.-  บาท 

7. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีฐาน  

จ านวนนักเรียน  5  คนๆละ 7.82 บาท จ านวน  260 วัน เป็นเงิน 10,166.-  บาท 

8. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์วัดศีรษะตะพาน  

จ านวนนักเรียน 35 คนๆละ 7.82 บาท จ านวน 260 วัน เป็นเงิน 71,162 -  บาท  

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที ่มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 

2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล)  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้าที่ 82 .ข้อ 35 - 38.   

งบเงินอุดหนุน รวม 1,096,000 บาท 
 เงินอุดหนุน รวม 1,096,000 บาท 

 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

 อุดหนุนส่วนราชการ     จ านวน  1,096,000   บาท 

1. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองเอ่ียน ตั้งไว้ 448,000 .-  บาท           

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเอ่ียน จ านวน 112 คนๆ

ละ 21 บาท จ านวน 200 วัน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
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ที่สุด  ที ่มท 0816.2/ว3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)   

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้าที่ 181 ข้อ 63 

2. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองบง          ตั้งไว้ 532,000.-   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบง จ านวน 133 คนๆละ 21 บาท 

จ านวน 200 วัน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน

ที่สุด  ที ่มท 0816.2/ว3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)  

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้าที่  181 ข้อ 62 

3. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาหลวง 1  ตั้งไว้  116,000.-  บาท          

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาหลวง 1 จ านวน 29 คนๆละ 21 บาท 

จ านวน 200 วัน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน

ที่สุด  ที ่มท 0816.2/ว3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)   

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้าที่ 180 ข้อ 61 

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 343,400 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 143,400 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 143,400 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา         จ านวน 100,000  บาท 

2019 (Covic-19) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covic-19) 

และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หน้าที่ 49 ล าดับที่ 10 
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โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน จ านวน 43,400  บาท 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุยาและอุปกรณ์ในการป้องกันและ ระงับการแพร่

ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท โดยจัดสรรตาม จ านวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งท่ีมีเจ้าของและ

ไม่มีเจ้าของ การส ารวจ จ านวนสุนัข/แมว ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งหลักฐานการส ารวจ  

ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวละ 6 บาทต่อปี โดยท าการ ส ารวจปีละ 2 ครั้ง  ค่าเบี้ย

เลี้ยง ในการออกฉีดวัคซีน ค่าพาหนะ ค่า อาหาร ค่าเครื่องดื่มและอ่ืนๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) หน้าที่ 34 ล าดับที่ 2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/

ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน

ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ด่วน

ที่สุด ที ่มห .0810.5/ 1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 45 ล าดับที่ 2 

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 
 เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 
 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

 โครงการสาธารณสุขตามพระราชด าริในชุมชน  จ านวน     200,000   บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสาธารณสุขตามพระราชด าริในชุมชน หมู่ 1-10 (เบิกจ่ายจาก

กองสวัสดิการสังคม)   เป็นไปตามหนังสือ  มท.0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย.61 เป็นไปตามแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 48  ล าดับที่ 9 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,376,320 บาท 
  งบบุคลากร รวม 829,320 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 829,320 บาท 

 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   จ านวน          667,320   บาท 

 เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน           42,000    บาท 

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน          108,000   บาท 

 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน            12,000   บาท 

      งบด าเนินงาน             รวม        530,000  บาท  

 ค่าตอบแทน             รวม        142,000   บาท 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่   จ านวน   70,000  บาท  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนของผู้ที่มาปฏิบัติราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 

อปพร ค่าตอบแทนอปพร และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ในการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  

ค่าเช่าบ้าน       จ านวน  42,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน

ของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม   

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน  30,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ

บุตรตามระเบียบ มท.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

ค่าใช้สอย         รวม 338,000 บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

โครงการเพิ่มสมรรถนะและส่งเสริมสร้างศักยภาพขององค์การ จ านวน  288,000  บาท 

บริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานท าของ ค้าจ้างเหมาแบกหาม สัมภาระ 

ค่าจ้างคนปฏิบัติงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน  ตามโครงการเพ่ิมสมรรถนะและ

ศักยภาพประจ าปี 2565 ค่าบริการก าจัดปลวก ยุง มด หน ูค่าแปลเอกสาร ค่าล้างรูป ฯลฯ 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    จ านวน  10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์

เอกสาร ค่าใช้จ่ายเนื่องในการรับรองในการตอนรับบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม  

หรือทัศนะศึกษาดูงาน ตามหนังสือสั่งการ มท.0808/ว 2318 ลว 28 ก.ค.47 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน  30,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า 

ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปฝึกอบรมหรือฝึกสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล พนักงาน

จ้าง  หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่าย

เดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม ว่าด้วยระเบียบ

กระทรวง มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 ค่าเบี้ย

เลี้ยงพยาน ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าของขวัญ ค่ารางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 

กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะ

ผู้บริหาร และสมาชิกอบต. หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน  10,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายซ่อมแซมบ ารุง วัสดุอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ตามปกติ ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่อง

คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์  โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ชนิดต่างๆ  ฯลฯ 

 ค่าวัสดุ         รวม 50,000  บาท 

 วัสดุส านักงาน       จ านวน  20,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ยางลบ และวัสดุส านักงานอ่ืนๆ ที่ปรากฏใน

บัญชีวัสดุส านักงาน ฯลฯ หมึก แบบพิมพ์ ตรายาง ป้ายชื่อ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือการจ้าง

พิมพ์ ฯลฯ วัสดุส าหรับที่ใช้ในงานราชพิธี เช่น ธงชาติ เสาธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมรูป

จ าลอง ฯลฯ 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จ านวน  10,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด สี วารสาร  

ป้ายไวนิล ฯลฯ 

 วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน  20,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นชีดี แผ่นดิสก ์แผ่นโปรแกรม หมึกปริ้นเตอร์คอมพิวเตอร์

และอ่ืนๆที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
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งบลงทุน         รวม 17,000  บาท 

 ค่าครุภัณฑ ์        รวม 17,000  บาท 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one    จ านวน  17,000  บาท 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ALL IN ONE  ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง

ละ 17,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,029,616 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,535,616 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,535,616 บาท 

 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   จ านวน          558,780   บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล 2 อัตรา  

-ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง 

-ต าแหน่งนายช่างโยธา 

 เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน  42,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนประจ าต าแหน่งผู้บริหารและเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้อ านวยการ 

กองช่าง เดือนละ 3,500 บาท 
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 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน          863,928  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่อบต.ท าสัญญา

จ้างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์ และ

เงื่อนไข เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2547  

-ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา 1 อัตรา 

-ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา 1 อัตรา 

-ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณ 1 อัตรา 

-ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานด้านประปา 1 อัตรา 

-ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานขับรถขยะ 1 อัตรา 

-ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ 1 อัตรา 

-ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานไฟฟ้า 1 อัตรา 

 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน  70,908  บาท 

  เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน70,908 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป  

-ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา 1 อัตรา 

-ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา 1 อัตรา 

-ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณ 1 อัตรา 

-ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานด้านประปา 1 อัตรา 

-ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานขับรถขยะ 1 อัตรา 

-ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ 1 อัตรา 

-ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานไฟฟ้า 1 อัตรา 

 งบด าเนินงาน        รวม 2,309,000  บาท 

 ค่าตอบแทน        รวม   183,000  บาท 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่   จ านวน     120,000  บาท 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนของผู้ที่มาปฏิบัติราชการ เช่น ค่าตอบแทนผู้ควบคุม

งานก่อสร้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุในงานซื้อ ฯลฯ ในการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-ค่าตอบแทน คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน  1,000 บาท 

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 1,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานพนักงานส่วนต าบลพนักงาน

จ้างและลูกจ้างประจ า 

 ค่าเช่าบ้าน       จ านวน  42,000  บาท 

  ค่าเช่าบ้าน   จ านวน 42,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 2562 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน  20,000  บาท 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน

ต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงินสวัสดิการ ศึกษาบุตรพนักงานส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

ค่าใช้สอย        รวม 1,556,000  บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ จ านวน 60,000  บาท 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง พาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรมสัมนาของพนักงาน

ส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไป

ราชการ 

       - ค่าชดเชยใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน 

       - ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล 

       - ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลัย ฯลฯ 

 รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ     จ านวน 1,296,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่ารังวัดที่ดิน ค่าออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า

โฆษณา เผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่นค่าท า

ป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าบริการล้าง อัดรูป ค่าจ้างเหมาแบบสัมภาระ ค่าบริการก าจัดปลวก และค่า

จัดท าของ ค่าจัดท าแผนต่างๆค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือค่าจัดท าเอกสารแผ่นพับ ค่าระวาง

รถบรรทุก ค่าจ้างเหมาคนมาปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียนตามโครงการเพ่ิม
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สมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน ประจ าปี

งบประมาณ 2565 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน 200,000  บาท 

-ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่นรถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครือ่ง

พิมพ์ดีด เครื่องอัดส าเนา เครื่องถ่ายเอการ โต๊ะ เก้าอ้ี ชนิดต่างๆ ฯลฯ 

-ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เช่นวัสดุต่างๆ ฯลฯ 

-ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารส านักงาน ระบบไฟฟ้าภายใน

อาคาร ระบบประปา ถนน รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า ฯลฯ เป็นต้น 

 ค่าวัสดุ         รวม 570,000 บาท 

 วัสดุส านักงาน       จ านวน    60,000 บาท 

วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน กระดาษ หมึก ปากกา แบบพิมพ์ กระดาษไขเขียนแบบ  

ไส้ดินสอ โต๊ะ เก้าอ้ี 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน  200,000  บาท 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     จ านวน 200,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในการซ่อมบ ารุงไฟฟ้า เช่น เข็มขัด

นิรภัย รองเท้า เซฟตี้ส าหรับปีนเสาไฟฟ้า ไขควง หลอดไฟ สายไฟ โคมไฟ ฯลฯ 

 วัสดุก่อสร้าง       จ านวน  190,000  บาท 

  วัสดุก่อสร้าง     จ านวน 190,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี ปูน หิน ทราย เหล็กเส้นท่อ คอนกรีตเสริม

เหล็ก ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน ท่อน้ า ยางแอสฟัลท์ ยางมะตอยน้ า หินคลุก และ

อุปกรณ์ ประปา ท่อต่างๆโถส้วม อ่างล้างมือ ไม้ส าหรับกั้นประตูน้ า และอุปกรณ์อ่ืนๆ 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน     20,000  บาท 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน 20,000 บาท 

      -เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้กับ อบต.หรือส่วนราชการต่างๆ ฯลฯ 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จ านวน     10,000  บาท 

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   จ านวน 10,000 บาท 

       -เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษโปสเตอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด สี ฟิลม์ ฯลฯ 

 วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน    50,000  บาท 

  วัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน  50,000 บาท 

      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ ผงหมึกส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ 
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วัสดุอื่น        จ านวน  40,000  บาท 

  วัสดุอื่นๆ    จ านวน  40,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นในงานระบบประปาหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน เช่นตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ า

ไฟฟ้า (ชนิดสูบใต้น้ า) แร็คยึดสายไฟฟ้า เชือกสลิงหรือเชือกไนล่อนยึดเครื่องสูบ ฯลฯ และอ่ืนๆ 

งบลงทุน         รวม 185,000  บาท 

 ค่าครุภัณฑ ์        รวม 185,000  บาท 

 ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก      จ านวน      5,900  บาท 

  โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก   จ านวน 5,900 บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นปรับระดับ 3 ชั้น จ านวน 1 หลัง  

โดยซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือตามข้อเท็จจริงตามราคาท้องตลาดที่เป็นปัจจุบัน 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

 โครงการจัดซื้อแบบหล่อลูกปูนคอนกรีต    จ านวน  9,800 บาท 

  โครงการจัดซื้อแบบหล่อลูกปูนคอนกรีต   จ านวน 9,800 บาท 

-เพ่ือจัดซื้อซื้อแบบหล่อลูกปูนคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 15x15x15 เซ็นติเมตร พร้อมเหล็ก

กระทุ้ง 2 อัน 

 ครุภัณฑ์อ่ืน 

 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า (Submersible pump) จ านวน  169,300  บาท 

  โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า (Submersible pump)  จ านวน 169,300 บาท 

- โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า (Submersible pump) ส าหรับประชาชนหมู่บ้านภายใน

ต าบลหนองเอ่ียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า (Submersible pump) ขนาด 1 Hp 

จ านวน 8 ชุดๆละ 16,100.- บาท และขนาด 1.5 Hp จ านวน 2 ชุดๆละ 20,250 .- บาท โดยจัดซื้อ

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ท่ีก าหนดหรือตามราคาท้องตลาดที่เป็นปัจจุบัน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 128,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 128,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 128,000 บาท 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

 ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายเยาวชน     จ านวน  10,000  บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของต าบลหนองเอ่ียน 

เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
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2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม และตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ.2555 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  120 ล าดับ

ที ่14 (เบิกจ่ายจากกองสวัสดิการสังคม) 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ To be number One  จ านวน  10,000  บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดท าโครงการ TO BE NUMBERONE  ของต าบลหนองเอ่ียน เช่น   

ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ  และค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการอบรม   เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม และตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565)  หน้าที่  122  ล าดับที่ 23  (เบิกจ่ายจากกองสวัสดิการสังคม)  

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด   จ านวน  5,000  บาท 

เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดท าโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด ของต าบลหนองเอ่ียน  เช่น   

ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ  และค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการอบรม   เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม และตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565)  หน้าที่  118 ล าดับที่ 8 (เบิกจ่ายจากกองสวัสดิการสังคม) 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ   จ านวน  20,000 บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดท าโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  ของต าบลหนองเอ่ียน  เช่น  ค่า

พาหนะ ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ  และค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการอบรม   เป็นไปตามระเบียบ   มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  122  ล าดับ

ที ่22 (เบิกจ่ายจากกองสวัสดิการสังคม) 

 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน จ านวน  3,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปรับปรุงและซ่อมแซมหอกระจ่ายข่าวประจ าหมู่บ้าน เช่น ค่าจัดซื้อ

วัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 125 ล าดับที่ 30 

 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  จ านวน  10,000  บาท  

การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน การจัดท าแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปตามหนังสือ มท 0810.2/ว 4413 ลว 30 ต.ค.56 หนังสือ 

มท 0810.2/ว  1596 ลว 10 เม.ย 56 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 119 ล าดับ

ที ่10 
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ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพราษฎร    จ านวน  10,000  บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ   ของต าบลหนองเอ่ียน  เช่น  ค่า

พาหนะ ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ  และค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการอบรม   เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม และตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565)  หน้าที่  121 ล าดับที่ 18 (เบิกจ่ายจากกองสวัสดิการสังคม) 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต าบลหนองเอ่ียน  จ านวน  10,000  บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดท าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของต าบลหนอง

เอ่ียน เช่น  ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ  และค่าวัสดุอุปกรณ์

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการอบรม   เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม และตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565)  หน้าที่  120 ล าดับที่ 15 (เบิกจ่ายจากกองสวัสดิการสังคม) 

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ    จ านวน  20,000 บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  ของต าบลหนอง

เอ่ียน  เช่น  ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ  และค่าวัสดุอุปกรณ์

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการอบรม   เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม และตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หน้าที่  122 ล าดับที่ 25 (เบิกจ่ายจากกองสวัสดิการสังคม) 

 โครงการอบรมการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์ต าบลหนองเอ่ียน  จ านวน 30,000  บาท  

ประจ าปี 2565 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดท าโครงการอบรมการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์

ต าบลหนองเอ่ียน ประจ าปี 2565  เช่น ค่าพาหนะ ค่าวิทยาการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าป้าย

โครงการ และค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในการอบรม เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่า

ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม และตาม

ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 126 ล าดับที่ 35 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 290,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 290,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

 โครงการกีฬาภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน  จ านวน  50,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆเพ่ือต่อต้านยาเสพติดหรือกีฬาประเภท

อ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอ่ียน เช่น ค่าสถานที ่ ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าเช่า ค่า

อุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางค่าอาหารท าการนอกเวลา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน

ค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอก ค่าถ้วยรางวัล ค่ารางวัลนักกีฬา และอ่ืน ๆ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 129 ล าดับที่ 9 

 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน “อบต.หนองเอ่ียน”  จ านวน  10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน “อบต.หนองเอ่ียน” ครั้งที่ 5 ประจ าปี 

2565  เช่น ค่าบ ารุงสถานที่ อุปกรณ์กีฬา ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม 

ค่าตอบแทนกรรรมการตัดสินเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีจ าเป็น ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 126 ล าดับที่ 6 

 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน  15,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปี

งบประมาณ 2565 เช่น ค่าบ ารุง สถานที่ อุปกรณ์ กีฬา ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่

ประจ าสนาม ค่าตอบ แทนกรรมการ ตัดสิน เงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ าเป็น ต้ัง

จ่ายจากเงิน รายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2559 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้าที่ 123 ล าดับที ่5 

 โครงการมหกรรมกีฬาค าชะอีสัมพันธ์    จ านวน  15,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่อ าเภอค าชะอี

บูรณาร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการอื่น ๆ เช่น ค่าชุดกีฬา   ชุดวอร์ม  

ค่าเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ าดื่มค่าเวชภัณฑ์ยา ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน  ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าอุปกรณ์

กีฬา  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ าเป็น  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ    ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬา ของ อปท. พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้าที่ 131 ล าดับที ่16  
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 โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความรู้รักสามัคคี จ านวน  150,000  บาท  

สร้างความปรองดองของประชาชนในเขตอ าเภอค าชะอี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความรู้รักสามัคคี  

สร้างความปรองดองของประชาชนในเขตอ าเภอค าชะอี ประจ าปี 2565  เช่น ค่าชุดกีฬา ชุดวอร์ม  

ค่าเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ าดื่มค่าเวชภัณฑ์ยา ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน  ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าอุปกรณ์

กีฬา  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ าเป็น  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ    ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬา ของ อปท. พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่  128  ล าดับที่ 7 

 ค่าวัสดุ         รวม 50,000  บาท 

 วัสดุกีฬา       จ านวน  50,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาประจ าหมู่บ้าน  10  หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2561 – 2565  หน้าที่ 128   ล าดับที่  4  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 310,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง    จ านวน       130,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ในการอนุรักษ์ไว้ซึ่ง

ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป โดยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น ค่าวัสดุ

จัดเตรียมสถานที่และวัสดุจัดท ากระทง ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่อง

เสียง  ค่าจ้างเหมาเครื่องปั้นไฟฟ้า ค่าอาหารและน้ าแข็งน้ าดื่ม  ส าหรับคณะกรรมการจัดงาน   

ค่ารางวัลประกวดนางนพมาศ  ค่ารางวัลประกวดกระทง  ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  

ที่จ าเป็น  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน

กีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559  แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2561 – 2565  หน้าที่ 214 ล าดับที่ 132 

 โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา     จ านวน          20,000  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา เช่น ค่าจัดสถานที่  ค่าวัสดุ  ค่าเทียน  ค่าตอบแทน

กรรมการ ค่าน้ าดื่ม ค่าอาหารส าหรับคณะกรรมการจัดงาน  ค่าดอกไม้  ค่าเช่าเครื่องเสียง  จ้างเหมา

แต่งรถแห่เทียน  ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
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การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม หน้าที่ 214 

ล าดับที่  131 

งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท 
 เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท 

 เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 

 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น   จ านวน  110,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญของชาติและกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่

ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น ของประชาชนในต าบลหนองเอ่ียน

ให้แก่ สภาวัฒนธรรมต าบลหนองเอ่ียน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 216  ล าดับที่ 136 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้าง รวม 100,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 100,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท 

 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ป่าช้า  จ านวน  100,000  บาท 

สาธารณะประโยชน์ หมู่ 6 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ป่าช้าสาธารณะ หมู่ 6 

ขนาด กว้าง 12.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 228  

ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองเอ่ียนก าหนด 
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 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                        
              

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

          แผนงาน   

  งบ/หมวด/
ประเภทรายจ่าย 

      

          

              

งบกลาง งบกลาง 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

178,000                   178,000 

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

7,500                   7,500 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 7,793,200                   7,793,200 

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,092,800                   2,092,800 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 60,000                   60,000 

เงินส ารองจ่าย 200,000                   200,000 

รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน                       

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

367,055                   367,055 

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน (ออม
วันละบาท) 

100,000                   100,000 

งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รอง
นายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  514,120                 514,120 

ค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รอง
นายก 

  42,120                 42,120 
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ค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 

  42,120                 42,120 

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตร ีนายก
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

  86,400                 86,400 

ค่าตอบแทน
ประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชกิ
สภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  1,886,400                 1,886,400 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

  4,182,837   2,547,960   667,320 558,780       7,956,897 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

  99,000                 99,000 

เงินประจ าต าแหน่ง   168,000   42,000   42,000 42,000       294,000 

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

  1,600,320   809,872   108,000 863,928       3,382,120 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

  173,436   60,000   12,000 70,908       316,344 

เงินอื่น ๆ   21,000                 21,000 

เงินวิทยฐานะ       210,000             210,000 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติ
ราชการอันเป็น

  170,000   30,000   70,000 120,000       390,000 
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ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

  5,000   1,000     1,000       7,000 

ค่าเช่าบ้าน   270,000   72,000   42,000 42,000       426,000 

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

                      

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น 

  25,000                 25,000 

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจา้งประจ า 

  55,000   25,000   30,000 20,000       130,000 

เงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาล 

  5,000                 5,000 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

  700,000 576,000 1,000             1,277,000 

โครงการเพิ่มสมรรถนะ 
และเสริมสร้างศักยภาพ
ในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
เอี่ยน จ้างเหมาบริการ
รายเดือน  จ านวน  3 
ราย 

  288,000                 288,000 

รายจ่ายเกี่ยวกบัการ
รับรองและพิธีการ 

  40,000   1,000   10,000         51,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการ "รักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน" 

  8,000                 8,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

  120,000   50,000   30,000         200,000 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อม
สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล/ค่าใช้จ่ายใน
การจัดตั้งศูนย์ประสาน
การเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  50,000                 50,000 

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธ ี   5,000                 5,000 

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง 

  8,000                 8,000 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

  140,000   22,000   10,000 200,000       372,000 

ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน 

    100,000               100,000 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

      30,000             30,000 

โครงการวัคซีนป้องกัน
เด็กจมน้ า 

      10,000             10,000 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

      734,350             734,350 
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โครงการป้องกัน 
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
และโรคติดต่อไวรัสโคโร
นา 2019 (Covic-19) 

        100,000           100,000 

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ์
ดร.สมเด็จพระน้องนาง
เธอเจ้าฟา้จุฬาภรณวลยั
ลักษณ ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติย
ราชนาร ี

        43,400           43,400 

โครงการเพิ่มสมรรถนะ
และส่งเสริมสร้าง
ศักยภาพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
เอี่ยน 

          288,000         288,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

            60,000       60,000 

รายจ่ายเพื่อได้มาซ่ึง
บริการ 

            1,296,000       1,296,000 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย
เยาวชน 

              10,000     10,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการ To be 
number One 

              10,000     10,000 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการพาลูกจูงหลาน
เข้าวัด 

              5,000     5,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

              20,000     20,000 

ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงและซ่อมแซม
หอกระจายขา่วประจ า
หมู่บ้าน 

              3,000     3,000 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน การจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

              10,000     10,000 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
อาชีพราษฎร 

              10,000     10,000 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ต าบลหนองเอี่ยน 

              10,000     10,000 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

              20,000     20,000 

โครงการอบรมการ
ป้องกันโรคปากและเท้า
เปื่อยในสัตว์ต าบล
หนองเอี่ยน ประจ าป ี
2565 

              30,000     30,000 

โครงการกีฬาภายใน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเอี่ยน 

                50,000   50,000 
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โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คน “อบต.
หนองเอี่ยน” 

                10,000   10,000 

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

                15,000   15,000 

โครงการงานประเพณี
วันลอยกระทง 

                130,000   130,000 

โครงการจัดงานวัน
เข้าพรรษา 

                20,000   20,000 

โครงการมหกรรมกีฬา
ค าชะอีสัมพันธ ์

                15,000   15,000 

โครงการส่งตัวนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพือ่
สร้างความรู้รักสามัคคี 
สร้างความปรองดอง
ของประชาชนในเขต
อ าเภอค าชะอ ี

                150,000   150,000 

โครงการออนซอนชน
เผ่าชาวค าชะอ ี

                50,000   50,000 

ค่าวัสด ุ

วัสดุส านักงาน   190,000   40,000   20,000 60,000       310,000 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ   3,000   3,000     200,000       206,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว   42,000   770,253             812,253 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

  500,000         20,000       520,000 

วัสดุการเกษตร   1,000   10,000             11,000 

วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

  50,000   3,000   10,000 10,000       73,000 

วัสดุคอมพิวเตอร ์   70,000   6,000   20,000 50,000       146,000 

วัสดุการศึกษา   45,000                 45,000 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

    10,000               10,000 

วัสดุเครื่องดับเพลิง     7,900 10,000             17,900 

วัสดุก่อสร้าง       15,000     190,000       205,000 

วัสดุอื่น             40,000       40,000 

วัสดุกีฬา                 50,000   50,000 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า   600,000   1,000             601,000 

ค่าน้ าประปา ค่าน้ า
บาดาล 

  7,000   1,000             8,000 

ค่าบริการโทรศัพท ์   5,000                 5,000 

ค่าบริการไปรษณีย ์   9,000                 9,000 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

  36,000                 36,000 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน                       

เก้าอี ้   20,050                 20,050 

เครื่องปรับอากาศ   21,000                 21,000 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
จ านวน  2  ตู้ 

  11,800                 11,800 

ตู้เก็บเอกสาร   6,000                 6,000 

โต๊ะห้องประชุม   19,300                 19,300 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส ์

                      

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
(โน๊ตบุค) 

  22,000                 22,000 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก 

  22,000                 22,000 

จัดซื้อชุดรับแขก       10,000             10,000 
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จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 
บาน 

      29,500             29,500 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 

      22,000             22,000 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer) 

      7,500             7,500 

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ All in one 

          17,000         17,000 

โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก             5,900       5,900 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                       

โครงการจัดซ้ือแบบ
หล่อลูกปูนคอนกรีต 

            9,800       9,800 

ครุภัณฑ์อื่น                       

โครงการจัดซ้ือเครื่อง
สูบน้ าแบบจมน้ า 
(Submersible pump) 

            169,300       169,300 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือ
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 

                      

ค่าปรับปรุงอาคาร
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
เอี่ยนหลังเดิม 

  300,000                 300,000 

ต่อเติมอาคารห้อง
ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
เอี่ยน 

  500,000                 500,000 
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ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

                      

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์ป่าช้า
สาธารณะประโยชน ์หมู่ 
6 

                  100,000 100,000 

งบรายจ่าย
อื่น 

รายจ่ายอื่น 

รายจ่ายอื่น                       

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีฯ 

  50,000                 50,000 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ                       

อุดหนุนส่วนราชการ       1,096,000             1,096,000 

เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

                      

โครงการสาธารณสุข
ตามพระราชด าริใน
ชุมชน 

        200,000           200,000 

เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

                      

โครงการส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

                110,000   110,000 

รวม 10,798,555 13,234,903 693,900 6,670,435 343,400 1,376,320 4,029,616 128,000 600,000 100,000 37,975,129 

 


