




องคการบริหารสวนตําบลหมากหญา
เขต/อําเภอ หนองวัวซอ    จังหวัดอุดรธานี
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169  หมูที่  2  บานโคกสวาง   ซอย-  ถนนอุดร - กุดหมากไฟ  แขวง/ตําบล หมากหญา
  เขต/อําเภอ หนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  41360

พื้นที่ 59.07 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 5,762 คน
ชาย 2,846 คน

หญิง 2,916 คน

ขอมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลหมากหญา
อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมากหญา

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหมากหญา จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหมากหญาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหาร
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหมากหญา จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะ
การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 19,429,042.12 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 4,988,558.18 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 8,551,406.63 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 359,332.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 27,230,562.93 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 43,016.38 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 468,337.50 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 197,637.97 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 36,852.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 2,596.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 26,482,123.08 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 0.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 48,281.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 38,619,117.90 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 8,058,508.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 14,407,655.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 10,712,841.01 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,758,890.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,681,223.89 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 48,281.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,189,521.33 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 5,531,313.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหมากหญา
อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 117,820.32 110,000.00 105,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

507,262.75 687,000.00 510,500.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 184,791.41 205,000.00 186,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย

527,669.00 500,000.00 530,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 48,570.00 67,000.00 12,000.00

หมวดรายไดจากทุน 8,110.00 30,000.00 8,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,394,223.48 1,599,000.00 1,351,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 31,002,138.23 28,401,000.00 31,148,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

31,002,138.23 28,401,000.00 31,148,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,853,020.00 15,000,000.00 14,800,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

14,853,020.00 15,000,000.00 14,800,000.00

รวม 47,249,381.71 45,000,000.00 47,300,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหมากหญา
อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,115,237.00 10,511,900.00 8,841,980.00

งบบุคลากร 13,608,256.00 16,178,100.00 16,886,020.00

งบดําเนินงาน 10,015,232.73 12,041,200.00 13,257,200.00

งบลงทุน 7,389,410.00 3,453,800.00 4,989,800.00

งบเงินอุดหนุน 1,715,000.00 2,315,000.00 3,325,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 40,843,135.73 44,500,000.00 47,300,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลหมากหญ้า
อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารส่วนตําบลหมากหญ้า
อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,016,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 885,700

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,718,400

แผนงานสาธารณสุข 1,072,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,415,000

แผนงานเคหะและชุมชน 7,582,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 395,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 993,000

แผนงานการเกษตร 310,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,841,980

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 47,300,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลหมากหญา
อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,841,980 8,841,980
    งบกลาง 8,841,980 8,841,980

หนา : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,712,820 3,259,200 11,972,020
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,124,000 0 2,124,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,588,820 3,259,200 9,848,020

งบดําเนินงาน 4,756,000 790,000 5,546,000
    คาตอบแทน 360,000 260,000 620,000

    คาใชสอย 2,296,000 410,000 2,706,000

    คาวัสดุ 1,005,000 120,000 1,125,000

    คาสาธารณูปโภค 1,095,000 0 1,095,000

งบลงทุน 349,200 104,500 453,700
    คาครุภัณฑ 269,200 104,500 373,700

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 80,000 0 80,000

งบเงินอุดหนุน 45,000 0 45,000
    เงินอุดหนุน 45,000 0 45,000

รวม 13,863,020 4,153,700 18,016,720

หนา : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 400,000 477,500 877,500
    คาใชสอย 400,000 407,500 807,500

    คาตอบแทน 0 25,000 25,000

    คาวัสดุ 0 45,000 45,000

งบลงทุน 0 8,200 8,200
    คาครุภัณฑ 0 8,200 8,200

รวม 400,000 485,700 885,700

หนา : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 2,618,000 0 2,618,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,618,000 0 2,618,000

งบดําเนินงาน 968,500 2,223,000 3,191,500
    คาตอบแทน 125,000 0 125,000

    คาใชสอย 600,000 1,135,000 1,735,000

    คาวัสดุ 223,000 1,088,000 1,311,000

    คาสาธารณูปโภค 20,500 0 20,500

งบลงทุน 308,900 0 308,900
    คาครุภัณฑ 208,900 0 208,900

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 100,000 0 100,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,600,000 1,600,000
    เงินอุดหนุน 0 1,600,000 1,600,000

รวม 3,895,400 3,823,000 7,718,400

หนา : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบดําเนินงาน 887,200 887,200
    คาใชสอย 827,200 827,200

    คาวัสดุ 60,000 60,000

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

งบเงินอุดหนุน 140,000 140,000
    เงินอุดหนุน 140,000 140,000

รวม 1,072,000 1,072,000

หนา : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 915,000 915,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 915,000 915,000

งบดําเนินงาน 500,000 500,000
    คาตอบแทน 160,000 160,000

    คาใชสอย 290,000 290,000

    คาวัสดุ 50,000 50,000

รวม 1,415,000 1,415,000

หนา : 6/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,381,000 0 1,381,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,381,000 0 1,381,000

งบดําเนินงาน 1,630,000 0 1,630,000
    คาตอบแทน 75,000 0 75,000

    คาใชสอย 810,000 0 810,000

    คาวัสดุ 745,000 0 745,000

งบลงทุน 3,181,200 0 3,181,200
    คาครุภัณฑ 2,619,200 0 2,619,200

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 562,000 0 562,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,390,000 1,390,000
    เงินอุดหนุน 0 1,390,000 1,390,000

รวม 6,192,200 1,390,000 7,582,200

หนา : 7/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    คาใชสอย 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000
    เงินอุดหนุน 50,000 50,000

รวม 70,000 70,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 295,000 395,000
    คาใชสอย 70,000 295,000 365,000

    คาวัสดุ 30,000 0 30,000

รวม 100,000 295,000 395,000

หนา : 8/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 993,000 993,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 993,000 993,000

รวม 993,000 993,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 155,000 55,000 210,000
    คาใชสอย 105,000 55,000 160,000

    คาวัสดุ 50,000 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 100,000 0 100,000
    เงินอุดหนุน 100,000 0 100,000

รวม 255,000 55,000 310,000

หนา : 9/9







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหมากหญา
อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 52,550.75 41,237.00 57,550.00 50,000.00 -90.00 % 5,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 53,976.75 49,439.21 54,842.32 50,000.00 -90.00 % 5,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 90,000.00
     ภาษีป้าย 7,544.00 8,340.00 5,428.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 114,071.50 99,016.21 117,820.32 110,000.00 105,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 216,060.00 226,020.00 250,000.00 -9.60 % 226,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 219,340.00 4,300.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 0.00 20.00 200.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 233.00 490.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 590.00 520.00 650.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 36,080.00 21,697.00 20,360.00 100,000.00 -80.00 % 20,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 53,000.00 0.00 60,000.00 -98.33 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 198,632.90 246,916.00 257,822.25 250,000.00 0.00 % 250,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

2,370.00 4,700.00 1,500.00 9,000.00 -83.33 % 1,500.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 139.30 220.50 2,000.00 -50.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 457,012.90 547,585.30 507,262.75 687,000.00 510,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 170,446.09 197,366.17 184,791.41 200,000.00 -7.50 % 185,000.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 170,446.09 197,366.17 184,791.41 205,000.00 186,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 471,859.00 456,625.00 527,669.00 500,000.00 6.00 % 530,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 471,859.00 456,625.00 527,669.00 500,000.00 530,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 100.00 3,500.00 2,300.00 10,000.00 -80.00 % 2,000.00
     คาขายแบบแปลน 24,100.00 4,000.00 6,000.00 7,000.00 -28.57 % 5,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 168,408.20 44,800.00 40,270.00 50,000.00 -90.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 192,608.20 52,300.00 48,570.00 67,000.00 12,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 8,110.00 30,000.00 -73.33 % 8,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 8,110.00 30,000.00 8,000.00

วันที่พิมพ : 26/5/2565  13:29:24 หนา : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
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หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 512,184.39 459,788.01 473,028.35 500,000.00 -6.00 % 470,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,960,077.48 8,646,732.83 8,928,995.87 10,000,000.00 -10.00 % 9,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,201,059.23 2,379,826.48 2,222,878.45 2,500,000.00 -11.20 % 2,220,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 81,498.97 79,568.30 68,732.17 100,000.00 -30.00 % 70,000.00
     ภาษีสุรา 1,158,645.26 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,792,198.75 4,512,175.27 4,922,863.57 4,690,000.00 6.61 % 5,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 70,931.82 47,458.28 73,536.25 60,000.00 33.33 % 80,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 13,154,522.62 7,807,079.10 13,903,039.07 10,000,000.00 39.00 % 13,900,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

667,138.00 324,657.00 403,402.00 350,000.00 14.86 % 402,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 510.00 1,540.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 125,686.10 4,122.50 200,000.00 -97.50 % 5,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 28,598,256.52 24,383,481.37 31,002,138.23 28,401,000.00 31,148,500.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

13,418,191.00 13,632,298.00 14,853,020.00 15,000,000.00 -1.33 % 14,800,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 13,418,191.00 13,632,298.00 14,853,020.00 15,000,000.00 14,800,000.00
รวมทุกหมวด 43,422,445.21 39,368,672.05 47,249,381.71 45,000,000.00 47,300,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหมากหญา

อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 47,300,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 105,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 5,000 บาท

  -ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมา

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 5,000 บาท

  -ประมาณการรายรรับต่ํากวาปที่ผานมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 90,000 บาท

  -ประมาณการรายรับปที่ผานมาไมไดตั้งไว

ภาษีป้าย จํานวน 5,000 บาท

  -ประมาณการรายรับใกลเคียงกับปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 510,500 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

  -ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 226,000 บาท

  -ประมาณการรายรับใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 1,000 บาท

  -ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 จํานวน 1,000 บาท

  -ประมาณการรายรับใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

  -ประมาณการรายรับใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

  -ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

  -ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท

  -ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 250,000 บาท

  -ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 1,500 บาท

  -ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 1,000 บาท

  -ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 1,000 บาท

  -ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

  -ประมาณการรายรับใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท

  -ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

  -ประมาณการรายรับใกลเคียงกับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 186,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 185,000 บาท

  -ประมาณการรายรับใกลเคียงกับปที่ผานมา

รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

  -ประมาณการรายรับใกลเคียงกับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 530,000 บาท
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 530,000 บาท

  -ประมาณการรายรับใกลเคียงกับปที่ผานมา
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 12,000 บาท
เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน 2,000 บาท

  -ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมา

คาขายแบบแปลน จํานวน 5,000 บาท

  -ประมาณการรายรับใกลเคียงกับปที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 5,000 บาท

  -ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 8,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 8,000 บาท

  -ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 31,148,500 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 470,000 บาท

  -ประมาณการรายรับใกลเคียงกับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,000,000 บาท

  -ประมาณการรายรับใกลเคียงกับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,220,000 บาท

  -ประมาณการรายรับใกลเคียงกับปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 70,000 บาท

  -ประมาณการรายรับใกลเคียงกับปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,000,000 บาท

  -ประมาณการรายรับใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 80,000 บาท

  -ประมาณการรายรับใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 13,900,000 บาท

  -ประมาณการรายรับใกลเคียงกับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 402,000 บาท

  -ประมาณการรายรับใกลเคียงกับปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 1,500 บาท

  -ประมาณการรายรับใกลเคียงกับปที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 5,000 บาท

  -ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 14,800,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 14,800,000 บาท

-ประมาณการรายรับใกลเคียงกับปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 217,748 209,764 229,510 255,000 -5.88 % 240,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 10,420 15,000 0 % 15,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 0 0 100 % 220,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,212,000 5,348,300 5,662,500 6,350,000 -3.94 % 6,100,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 968,800 1,376,800 1,414,400 2,000,000 -25 % 1,500,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 32,000 33,000 30,000 120,000 -41.67 % 70,000

เงินสํารองจาย 482,000 25,885 391,307 200,000 0 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน 80,590 81,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

0 0 0 0 100 % 102,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสวนตําบลหมากหญ้า
อําเภอหนองวัวซอ    จังหวัดอุดรธานี
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

0 0 81,300 82,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

360,000 290,000 281,000 299,900 8.36 % 324,980

เงินชวยพิเศษ 0 0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 6,353,138 7,364,749 8,100,437 9,441,900 8,841,980
รวมงบกลาง 6,353,138 7,364,749 8,100,437 9,441,900 8,841,980
รวมงบกลาง 6,353,138 7,364,749 8,100,437 9,441,900 8,841,980

รวมแผนงานงบกลาง 6,353,138 7,364,749 8,100,437 9,441,900 8,841,980
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

487,740 532,080 532,080 535,000 -0.55 % 532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 41,800 45,600 45,600 46,000 -0.87 % 45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 41,800 45,600 45,600 46,000 -0.87 % 45,600

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

83,160 87,210 90,720 122,172 -25.74 % 90,720
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,464,490 1,523,400 1,523,400 1,531,000 -7.9 % 1,410,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,118,990 2,233,890 2,237,400 2,280,172 2,124,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,748,060 2,261,739 2,717,843 3,137,000 12.39 % 3,525,820

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

275 7,100 35,565 40,000 -42.5 % 23,000

เงินประจําตําแหนง 121,000 132,000 126,633 150,000 20 % 180,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,150,910 2,377,162 2,438,520 2,550,000 0.78 % 2,570,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 289,341 310,215 302,480 290,000 0 % 290,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,309,586 5,088,216 5,621,041 6,167,000 6,588,820
รวมงบบุคลากร 6,428,576 7,322,106 7,858,441 8,447,172 8,712,820

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 40,000 150 % 100,000

คาเชาบ้าน 86,800 117,000 141,971 190,000 26.32 % 240,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 27,815.25 14,256.75 8,300 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 114,615.25 131,256.75 150,271 240,000 360,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,647,785.9 1,756,683.1 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 2,308,882.5 0 0 % 0

คากําจัดสิ่งปฏิกูล 0 0 0 0 100 % 20,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 2,685,000 -64.99 % 940,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 0 100 % 96,000

คาใช้จายในการ รังวัด  แบงแยก  สอบเขต
ที่ดิน

0 0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 0 0 60,540.48 25,000 20 % 30,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 54,815 30,325 35,485 60,000 -33.33 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คากําจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย 0 176,774.5 137,592 210,000 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี 49,400 1,500 3,400 30,000 0 % 30,000

คาใช้จายในการจัดงานวันที่ระลึกการกอตั้ง
เมืองอุดรธานี

0 0 0 0 100 % 15,000

คาใช้จายในการจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 99,000 0 0 0 0 % 0
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คาใช้จายในการจัดทําเว็บไวต์ 30,000 9,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดนิทรรศการ 0 0 5,152 5,000 300 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 76,632 347,274 184,356 365,000 -45.21 % 200,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานเพิ่มประสิทธภาพบุคลากร

0 0 476,330 0 100 % 100,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 0 100 % 400,000

คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ 200,797.14 157,037.5 206,251.46 379,572 -47.31 % 200,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ 150,834 0 0 0 0 % 0

โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการให้บริการ
ของ อบต, หมากหญ้า

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ อบต.หมากหญ้า

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง

0 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการที่ดีของ อปท.อําเภอหนองวัว
ซอ(ศูนย์รวมข้อมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ อปท.ระดับอําเภอ)

18,400 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมปลูกจิตสํานึกให้ผู้ปฏิบัติ
งานและประชาชน 
สร้างความโปรงใสเพื่อป้องกันการทุจริต
ตามหลักธรรมาภิบาล

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
อีสานและสงเสริมการทองเที่ยวงานทุงศรี
เมือง

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นอีสานและสงเสริมการทองเที่ยวงาน
ทุงศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจําปี พ.ศ
.๒๕๖๐ รวมกับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ใกล้ตัวแกประชาชนและบุคลากรในองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 18,050 0 100 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,121.92 16,365 61,840 170,000 -41.18 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 2,334,785.96 2,504,959.1 3,497,879.44 3,929,572 2,296,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 261,843 167,331 142,366 500,000 -60 % 200,000
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,625 2,590 7,920 10,000 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 166,499 116,224 168,899 238,000 -36.97 % 150,000

วัสดุกอสร้าง 35,489 21,467 1,075 42,200 -52.61 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,720 38,400 9,000 150,000 -33.33 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 379,734 413,130 349,130 400,000 0 % 400,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 69,926 72,560 64,340 55,000 -27.27 % 40,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 1,750 15,000 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 62,600 19,025 45,945 90,000 -33.33 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 1,032,436 850,727 790,425 1,520,200 1,005,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 780,941.75 824,429.94 870,820.07 1,070,000 -6.54 % 1,000,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,251.75 2,908 2,601 5,000 0 % 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 2,619 12,816 8,232 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 83,460 83,460 76,505 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 870,272.5 923,613.94 958,158.07 1,185,000 1,095,000
รวมงบดําเนินงาน 4,352,109.71 4,410,556.79 5,396,733.51 6,874,772 4,756,000

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 9,000

คาใช้จายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ

0 95,900 0 0 100 % 100,000

เครื่องเจาะกระดาษ และเข้าเลมแบบมือ
โยก

0 0 0 0 100 % 12,000

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 0 0 6,000 100 % 12,000

ตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด 0 0 0 0 100 % 11,000

ตู้เหล็ก แบบ 40 ชอง 0 0 0 0 100 % 6,000

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0 5,500 0 10,000 -100 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนบานทึบ 0 0 0 12,000 -100 % 0

เต็นท์ผ้าใบ 0 0 96,000 0 0 % 0

เต็นท์ผ้าใบ ขนาด 4 เมตร X 8 เมตร  
จํานวน  4  หลัง  

96,000 0 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 7,200 0 0 % 0

โต๊ะทํางานระดับ 3-6 จํานวน 2 ตัว  (จัดหา
ทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด)

0 6,400 0 0 0 % 0
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ถังขยะน้ําหนักไมน้อยกวา 6 
กิโลกรัม/ขนาด เส้นผาศูนย์กลาง 58.5 ซ.ม
(+/-5มม.)=X สูง 93 ซม. (+/- 5มม.) 
จํานวน 48 ถัง ถังละ 800.- บาท 

0 38,400 0 0 0 % 0

ถังขยะอันตราย พร้อมสกรีน(สีแดง) ขนาด 
58.5X55.5X.99 ขนาดบรรจุ 120 ลิตร 
จํานวน  7 ถัง ถังละ 1,150.-  บาท 

0 8,050 0 0 0 % 0

ถังน้ําแบบพลาสติก 0 0 0 0 100 % 23,600

พัดลมติดผนัง 0 0 24,000 0 0 % 0

พัดลมเพดาน 0 0 0 0 100 % 7,500

พัดลมอุตสาหกรรม 0 0 20,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 0 0 0 59,000 -100 % 0

ไดโวสูบน้ํา 0 0 8,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 
กิโลกรัม

0 0 0 0 100 % 18,000

เครื่องตัดหญ้า 0 0 0 0 100 % 9,500

เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น 0 6,990 6,000 0 0 % 0

ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 9 คิวบิกฟุต 0 0 15,000 0 0 % 0

ผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 0 100 % 30,000
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 44,000 -50 % 22,000

ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 44,000 22,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ตามกระทรวง 
ICT กําหนด

22,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ 0 4,300 7,100 4,900 75.51 % 8,600

ครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ตามกระทรวง ICT 
กําหนด

12,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 5,600 2,500 0 0 % 0

เครื่องอานบัตร 0 0 3,500 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 26,650 29,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 156,650 244,640 211,300 135,900 269,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้ง 49,600 0 20,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงภูมิทัศน์ 0 0 200,000 0 100 % 80,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 49,600 0 220,000 0 80,000
รวมงบลงทุน 206,250 244,640 431,300 135,900 349,200
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 20,000 60,000 0 0 0 % 0

โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนของ อปท.

0 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นําท้องที่ ผู้นําท้อง
ถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานประจําปี พ.ศ.2564

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี
และ ราชพิธีในวันสําคัญของชาติ

0 0 0 0 100 % 10,000

อุุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี
และ
ราชพิธีในวันสําคัญของชาติ

0 0 15,000 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 60,000 15,000 25,000 45,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 60,000 15,000 25,000 45,000

รวมงานบริหารทั่วไป 11,006,935.71 12,037,302.79 13,701,474.51 15,482,844 13,863,020
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,205,818 1,412,174 928,750 1,524,000 27.95 % 1,950,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 40,000 25 % 50,000

เงินประจําตําแหนง 55,000 60,000 32,000 60,000 82 % 109,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 218,520 228,100 260,280 280,000 7.14 % 300,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้างประจํา 0 0 0 10,000 100 % 20,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 594,809 609,767 611,125 772,000 1.04 % 780,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 42,200 35,933 45,780 50,000 0 % 50,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,116,347 2,345,974 1,877,935 2,736,000 3,259,200
รวมงบบุคลากร 2,116,347 2,345,974 1,877,935 2,736,000 3,259,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

3,500 0 0 0 100 % 50,000

คาเชาบ้าน 109,500 125,200 67,791 60,000 200 % 180,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 7,950 15,700 30,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือบุตร 3,200 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 116,200 133,150 83,491 90,000 260,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 147,000 156,918.31 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการทั้งในและตางประเทศ 0 241,055 47,584 80,000 -37.5 % 50,000

คาเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียนฝึก
อบรมตางๆที่เป็นประโยชน์แกการปฏิบัติ
ราชการตางๆ

197,228 0 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนฝึกอบรมตามที่สถาบันพัฒนา
บุคลากรและสถาบันการศึกษาตางๆพร้อม
ทั้งหนวยงานภายนอก หรือสถานที่ราชการ
อื่นๆเป็นผู้จัด

0 0 38,800 110,000 -27.27 % 80,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสํารวจข้อมูลที่ดินสิ่งปลูกสร้างเพื่อ
ใช้เป็นฐานในการรองรับภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง

0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 6,290 10,000 200 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 344,228 397,973.31 92,674 250,000 410,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 55,408 86,999 47,822 80,000 -25 % 60,000
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 1,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,510 59,530 49,700 120,000 -50 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 115,918 146,529 97,522 206,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 576,346 677,652.31 273,687 546,000 790,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางานทั่วไป 0 0 0 0 100 % 9,000

คาใช้จายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบาน
เลื่อนทึบ

22,000 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดซื้อโต๊ะทํางาน 24,000 0 0 0 0 % 0

ซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด 0 0 0 0 100 % 18,000

ซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน 0 0 0 0 100 % 18,000

ซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ 
จํานวน 3 ชุด ชุดละ 6,000 บาท

0 0 6,000 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด 0 0 0 16,500 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนทึบ 0 0 0 20,000 -100 % 0

ตู้เหล็ก 2 บานเปิดทึบ 0 11,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 0 12,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 0 0 0 100 % 12,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาใช้จายในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
๑*(จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิ้ว) ราคา 
๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง  (ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิตอลเศรษฐกิจและสังคม ณ 
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

44,000 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
ปริ้นเตอร์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
(30หน้า/นาที) ราคา ๗,๙๐๐ บาท จํานวน 
๒ เครื่อง  (ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอล
เศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม 
๒๕๕๙)

15,800 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 78,000 -43.59 % 44,000

เครื่องปริ้นเตอร์ 0 0 0 7,000 -50 % 3,500

เครื่องสแกนเอกสารหรือเครื่องปริ้นเตอร์ที่
สามารถสแกนเอกสารได้
(ตามมาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด)

0 16,990 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/5/2565  13:31 หน้า : 15/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 
เครื่อง มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 
800  VA (480 Watts) และสามารถสํารอง
ไฟฟ้าไมได้น้อยกวา 15 นาที งบประมาณ
ตั้งไว้ 2,800  บาท

2,800 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 8,200 4,775 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 116,800 32,765 6,000 133,500 104,500
รวมงบลงทุน 116,800 32,765 6,000 133,500 104,500

รวมงานบริหารงานคลัง 2,809,493 3,056,391.31 2,157,622 3,415,500 4,153,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 13,816,428.71 15,093,694.1 15,859,096.51 18,898,344 18,016,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 400,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 400,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 400,000
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 1,600 10,300 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 1,600 10,300 25,000 25,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 2,500 0 % 2,500

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวากับการป้องกันสาธาณภัย 0 20,490 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการแก้ไขปัญหาจราจร 42,438 74,100 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมเครือขายอาสา
สมัครป้องกันไฟป่า

18,640 15,880 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

89,670 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0 21,620 0 0 0 % 0

โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในอาคาร 
สํานักงาน/สถานศึกษา

0 0 2,880 25,000 -20 % 20,000
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 0 0 19,340 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (ฝึกอบรมทบทวน)

0 0 111,996 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) (ฝึกอบรม
ทบทวน/หลักสูตรจัดตั้งใหม)

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป
พร.)

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับไฟ
ป่าและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันไฟป่า

0 0 0 2,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหม

0 0 38,490 36,828 8.61 % 40,000

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต์

0 0 36,420 0 100 % 40,000

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติฯ

0 0 0 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 150,748 132,090 209,126 266,328 407,500
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ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง 9,500 7,500 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุอื่น 4,210 45,133 27,140 30,000 -16.67 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 13,710 52,633 27,140 40,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 164,458 186,323 246,566 331,328 477,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาใช้จายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ป้ายไฟสาม
เหลี่ยมจราจร

18,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง 0 0 0 0 100 % 8,200

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ (จัดหาทั่วไปและสํารวจ
ราคาตามท้องตลาด)

0 9,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 18,000 9,000 0 0 8,200
รวมงบลงทุน 18,000 9,000 0 0 8,200

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 182,458 195,323 246,566 331,328 485,700
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 182,458 195,323 246,566 331,328 885,700
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 274,290 1,233,000 1,371,660 1,493,000 15.2 % 1,720,000

เงินประจําตําแหนง 38,500 42,000 119,000 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 102,500 22.93 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 151,456 594,106 513,720 717,000 1.81 % 730,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 13,447 1,500 2,000 -100 % 0

เงินอื่น ๆ 0 0 0 1,700 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 464,246 1,882,553 2,005,880 2,358,200 2,618,000
รวมงบบุคลากร 464,246 1,882,553 2,005,880 2,358,200 2,618,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 32,100 7,700 6,500 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 32,100 7,700 6,500 125,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 242,200 288,400 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 318,465 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 420,000 -4.76 % 400,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 36,175 0 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 18,686 58,544 27,778 40,000 275 % 150,000

คาใช้จายในโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา ครู ผู้
ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง ผู้บริหาร คณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้
บริหารของ อปท.

0 0 0 0 100 % 30,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ 32,700 0 15,600 45,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 25,000 -20 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 329,761 346,944 361,843 530,000 600,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,219 13,519 31,235 50,000 90 % 95,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 1,360 4,808 5,000 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,780 12,229 14,538 35,000 14.29 % 40,000

วัสดุกอสร้าง 0 724 6,980 10,000 0 % 10,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,100 49,590 57,320 50,000 20 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 56,099 77,422 114,881 158,000 223,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 500 0 % 500

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 11,442.1 8,240.38 8,121.3 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 11,442.1 8,240.38 8,121.3 20,500 20,500
รวมงบดําเนินงาน 397,302.1 464,706.38 492,545.3 715,000 968,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 14,700

เก้าอี้เหล็กบุนวม 0 0 0 0 100 % 12,000

คาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้ว
มือ

18,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องเคลือบบัตร ขนาด A 4 0 3,900 0 0 0 % 0

เครื่องดูดฝุ่น 0 0 0 0 100 % 5,000

เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 0 6,990 0 0 0 % 0
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เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 0 100 % 36,200

ชั้นวางของ 0 0 0 0 100 % 3,000

ตู้กระจก 2 บานเลื่อน 0 0 0 6,000 100 % 12,000

ตู้เก็บเอกสาร 40 ชอง  12,000 0 0 0 0 % 0

ตู้ล็อกเกอร์ 0 0 0 0 100 % 7,000

ตู้เหล็ก 2 บานเปิดทึบ จํานวน  2 หลัง 11,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 40 ชอง 0 0 0 0 100 % 6,000

ตู้เหล็กบานทึบ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

ตู้เหล็กบานลื่อนกระจก จํานวน 3 หลัง 16,500 0 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 0 0 100 % 25,000

โต๊ะทํางานระดับ  3-6  จํานวน  1  ชุด 0 3,200 0 0 0 % 0

โต๊ะประชุม 0 0 0 0 100 % 25,000

โต๊ะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด 0 8,500 0 0 0 % 0

ถังน้ําดื่ม (คูลเลอร์แบบสแตนเลส) จํานวน 
2 ถัง

0 10,000 0 0 0 % 0

บันไดอลูมิเนียม 0 1,950 0 0 0 % 0

พัดลมโคจร  จํานวน 6 ตัว 0 0 15,000 0 0 % 0

พัดลมตั้งพื้น 0 3,580 0 0 0 % 0

พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง  จํานวน 18 ตัว 0 0 72,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดลําโพงพร้อมไมค์ 0 0 0 0 100 % 6,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น 0 6,990 0 0 0 % 0

ชุดเตียงเด็ก 0 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 22,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
๑*(จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิ้ว) ราคา 
๒๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง (ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิตอลเศรษฐกิจและ สังคม 
ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙) 

22,000 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
ปริ้นเตอร์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
(30 หน้า/นาที) ราคา ๗,๙๐๐ บาท จํานวน 
๒ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเศรษฐกิจ
และ สังคม ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

7,900 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องปริ้นเตอร์ 0 26,300 8,600 8,600 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องเลนพัฒนาการเด็กภายในอาคาร หรือ
นอกอาคาร

0 195,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 5,480 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 5,100 20,000 0 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 92,880 288,410 100,700 69,600 208,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ตอเติมรางน้ําฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรี
หมากหญ้าและรางน้ําฝนโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีหมากหญ้า

0 20,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 70,000 -28.57 % 50,000

คาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 20,000 150 % 50,000

ปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสิงห์ 0 27,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 47,000 0 90,000 100,000
รวมงบลงทุน 92,880 335,410 100,700 159,600 308,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 954,428.1 2,682,669.38 2,599,125.3 3,232,800 3,895,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 724,130 0 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 419,320 0 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 53,680 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,197,130 0 0 0 0
รวมงบบุคลากร 1,197,130 0 0 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 27,728.25 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 27,728.25 0 0 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาจัดการเรียนการสอน 0 132,600 154,700 230,000 0 % 230,000

คาใช้จายในการจัดการศึกษา 0 0 54,240 113,000 0 % 113,000

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 83,235 74,360 79,740 85,428 17.06 % 100,000
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คาใช้จายในโครงการคายคุณธรรม 
จริยธรรม

0 0 0 30,000 0 % 30,000

คาใช้จายสําหรับโครงการทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 

0 0 21,765 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

488,400 386,446 477,220 662,000 0 % 662,000

รวมค่าใช้สอย 571,635 593,406 787,665 1,120,428 1,135,000
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 528,344.72 517,827.54 553,924.92 1,088,000 0 % 1,088,000

วัสดุอื่น 121,600 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 649,944.72 517,827.54 553,924.92 1,088,000 1,088,000
รวมงบดําเนินงาน 1,249,307.97 1,111,233.54 1,341,589.92 2,208,428 2,223,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีหมาก
หญ้า (แหงใหม)
(ตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนตําบล
หมากหญ้า)

234,400 0 0 0 0 % 0

กอสร้างรางระบายน้ําระบบแรงดึงภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีหมากหญ้า หมูที่ 1 125,900 0 0 0 0 % 0

กอสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรีหมากหญ้า 546,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 906,300 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 906,300 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,512,000 1,472,360 0 0 0 % 0

อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านผาสิงห์

0 0 366,000 480,000 0 % 480,000
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อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านหมากหญ้า

0 0 1,044,000 1,120,000 0 % 1,120,000

รวมเงินอุดหนุน 1,512,000 1,472,360 1,410,000 1,600,000 1,600,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,512,000 1,472,360 1,410,000 1,600,000 1,600,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,864,737.97 2,583,593.54 2,751,589.92 3,808,428 3,823,000
รวมแผนงานการศึกษา 5,819,166.07 5,266,262.92 5,350,715.22 7,041,228 7,718,400

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 500,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คากําจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย 0 0 0 0 100 % 180,000

คาใช้จายในการดําเนินโครงการชุมชนนา
อยูหมูบ้านนามอง

13,500 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการรณรงค์ ป้องกันควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าและยาคุมกําเนิดสุนัข

27,440 27,000 39,700 0 0 % 0
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คาใช้จายในการรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

6,000 6,000 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดตั้งกองทุนคัดแยกขยะชุมชน
ตําบลหมากหญ้า

0 0 16,100 0 0 % 0

โครงการต้อนรับหนวยแพทย์เคลื่อนที่ 
พอ.สว. ตําบลหมากหญ้า อําเภอหนองวัว
ซอ
จังหวัดอุดรธานี ประจําปี 2560

20,000 0 0 0 0 % 0

โครงการตําบลหมากหญ้าสะอาด 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดตอ 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ 
ประณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัต
ติราชนารี

0 0 0 0 100 % 50,000
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ประณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พลอากาศเอ
กหญิง สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี

0 0 0 45,000 -100 % 0

โครงการสํารวจข้อมูล จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

0 0 0 6,000 20 % 7,200

รวมค่าใช้สอย 66,940 33,000 55,800 71,000 827,200
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 119,100 0 67,200 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุอื่น 5,629 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 124,729 0 67,200 80,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 191,669 33,000 123,000 151,000 887,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 0 0 0 0 100 % 44,800
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ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน  59,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 59,000 0 0 0 44,800
รวมงบลงทุน 59,000 0 0 0 44,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 180,000 0 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 140,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 140,000 140,000 0 % 140,000

รวมเงินอุดหนุน 180,000 140,000 140,000 140,000 140,000
รวมงบเงินอุดหนุน 180,000 140,000 140,000 140,000 140,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 430,669 173,000 263,000 291,000 1,072,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 430,669 173,000 263,000 291,000 1,072,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 415,761 456,720 545,100 460,400 35.32 % 623,000

เงินประจําตําแหนง 38,500 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 196,790 223,320 232,320 242,000 3.31 % 250,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 651,051 722,040 819,420 744,400 915,000
รวมงบบุคลากร 651,051 722,040 819,420 744,400 915,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 50,000

คาเชาบ้าน 35,000 38,500 49,791 72,000 38.89 % 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,756.75 4,800 4,800 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 37,756.75 43,300 54,591 82,000 160,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 77,840 80,260 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 65,100 0 0 % 0
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คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวกับผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการฯลฯ

0 6,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 21,670 26,884 12,680 22,000 127.27 % 50,000

คาใช้จายในการขยายผลหมูบ้าน/ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

12,510 0 0 0 100 % 15,000

คาใช้จายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ 27,442 3,690 4,890 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายในการจัดนิทรรศการ 0 0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในการชวยเหลือผู้ยากจนและได้
รับความเดือดร้อน

0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพกลุม
สตรี

0 0 10,570 0 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมอาชีพให้แก
ประชาชนทั่วไป

24,710 36,431 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการสงเสริม พัฒนา สงเคราะห์
และการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเหมาะสม
ผู้สูงวัย ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อย
โอกาส

11,640 0 0 20,000 0 % 20,000
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คาใช้จายในการเสริมสร้างศักยภาพเครือ
ขายแกนนําเด็กและเยาวชน

0 27,020 0 10,000 100 % 20,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ 13,600 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 189,412 180,285 93,240 192,000 290,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 37,692 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 540 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,580 18,270 6,085 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 51,812 18,270 6,085 70,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 278,980.75 241,855 153,916 344,000 500,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ  จํานวน 2 เครื่อง (ตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

45,800 0 0 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก 0 0 0 5,000 -100 % 0

ตู้เหล็กบานทึบ จํานวน 1 หลัง 5,000 0 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานระดับ 3-6 จํานวน 1 ชุด (จัดหา
ทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด)

0 3,200 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน  1 เครื่อง (จัด
หาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและครุ
ณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม)

0 22,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง  
( จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
ครุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม)

0 7,700 0 0 0 % 0

เครื่องปริ้นเตอร์สี (ตามกระทรวง ICT 
กําหนด) 

12,000 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 400 1,950 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 63,200 34,850 0 25,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้าง/ปรับปรุงตอเติ่มอาคารสวน
สวัสดิการสังคม อบต.หมากหญ้า
 (ตามแบบแปลน อบต. กําหนด)

177,724 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 177,724 0 0 0 0
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รวมงบลงทุน 240,924 34,850 0 25,000 0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,170,955.75 998,745 973,336 1,113,400 1,415,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,170,955.75 998,745 973,336 1,113,400 1,415,000
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 614,710 575,481 392,700 340,000 100 % 680,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 38,500 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 461,450 491,727 520,320 547,000 2.01 % 558,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 88,000 91,933 91,560 96,000 -19.79 % 77,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,202,660 1,201,141 1,046,580 1,025,000 1,381,000
รวมงบบุคลากร 1,202,660 1,201,141 1,046,580 1,025,000 1,381,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -100 % 0
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คาเชาบ้าน 52,500 21,000 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 14,600 14,000 7,400 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 67,100 35,000 7,400 25,000 75,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 872,900 1,000,300 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 1,137,200 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 1,130,000 -38.05 % 700,000

คาใช้จายในการ รังวัด แบงแยก สอบเขต
ที่ดิน

0 0 0 14,000 -100 % 0

คาตรวจวัดคุณภาพน้ํา 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 19,602 30,668 20,996 25,000 100 % 50,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ 36,200 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 15,300 20,850 9,500 135,000 -62.96 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 944,002 1,051,818 1,167,696 1,304,000 810,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,213 11,622 2,409 35,000 -28.57 % 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 115,345 43,085 52,450 120,000 108.33 % 250,000
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วัสดุงานบ้านงานครัว 9,033 9,400 0 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 304,870 76,410 136,250 318,000 -21.38 % 250,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 2,520 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 500 0 2,800 10,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 36,630 16,760 7,860 65,000 -23.08 % 50,000

วัสดุอื่น 220,860 80,520 72,600 140,800 6.53 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 694,451 240,317 274,369 703,800 745,000
รวมงบดําเนินงาน 1,705,553 1,327,135 1,449,465 2,032,800 1,630,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก 40  ชอง 0 0 0 0 100 % 12,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถกระเช้า ชนิด 6 ล้อ 0 0 0 0 100 % 2,500,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง มอเตอร์ไฟฟ้า 
จํานวน 2 เครื่อง

32,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 0 0 32,000 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอบโขง มอเตอร์
ไฟฟ้า สูบน้าได้ 1500 ลิตร

0 0 0 64,200 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง มอเตอร์
ไฟฟ้า

0 0 0 22,000 -17.27 % 18,200

ปัมน้ําซัมเมิร์ส 0 0 0 0 100 % 25,000

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องสูบน้ํา มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ําได้ 1130 
ลิตรตอนาที จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 
16,000  บาท รวมเป็นเงิน 32,000  บาท

32,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาใช้จายในการจัดซื้อตู้คอลโทรล จํานวน  
4  ตู้ (จัดหาทั่วไปและสํารวจจากราคาตาม
ท้องตลาด)

0 36,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโฟโต้สวิทไฟฟ้า  ขนาด 60 แอมป์ 
จํานวน 3 ตัว

0 11,400 0 0 0 % 0

ชุดโคมไฟถนน จํานวน  20  ชุด ชุดละ 
1,700.- บาท

0 13,000 0 0 0 % 0

ชุดโคมไฟฟ้า 0 0 16,250 33,000 -100 % 0

ชุดโคมไฟฟ้าถนน 0 0 0 50,000 -100 % 0

ตู้คอนโทรล 0 0 0 0 100 % 20,000

ตู้คอลโทรลระบบไฟฟ้า 0 4,800 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อออน จํานวน 5 
เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

55,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อออน 0 0 44,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ 0 0 960 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 44,000

เครื่องปริ้นเตอร์ 0 0 7,100 7,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

คาใช้จายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ประปา ปัม
ซัมเมิร์ส 

0 0 0 75,000 -100 % 0

ปัมน้ําซัมเมิร์ส จํานวน 3 เครื่อง ๆ พร้อมตู้
คอลโทรล 

147,600 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 266,600 65,200 100,310 251,700 2,619,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 295,000 368,600 138,000 286,000 61.54 % 462,000

คาปรับปรุงภูมิทัศน์ 277,715 103,000 99,600 100,000 0 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 572,715 471,600 237,600 386,000 562,000
รวมงบลงทุน 839,315 536,800 337,910 637,700 3,181,200
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,747,528 3,065,076 2,833,955 3,695,500 6,192,200
งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างถนน คสล. ซอยภูซัน บ้านโคกสวาง 
หมูที่ 10
(ตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนตําบล
หมากหญ้า)

168,000 0 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล. ถนนโนนขี้เหล็ก บ้าน
หมากหญ้า หมูทีุ่ 1
(ตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนตําบล
หมากหญ้า)

485,000 0 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล. ถนนหมู 8 ป่ายาง หมู8  
บ้านหมากหญ้า ต.หมากหญ้า

486,900 0 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล.ซอยคาราบาว บ้านโคก
สวาง หมูที่ 10
(ตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนตําบล
หมากหญ้า)

211,000 0 0 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล.สายรอบบ้าน หมู 5 บ้าน
ผาสิงห์ ตําบลหมากหญ้า

427,000 0 0 0 0 % 0
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กอสร้างเทลานรอบศาลาประชาคม หมูที่ 1 
บ้านหมากหญ้า

97,000 0 0 0 0 % 0

กอสร้างปรับปรุงตอเติมศาลาพักศพพร้อม
เทลาน คสล.รอบเมรุ วัดป่าสามัคคีธรรม
บ้านไรงาม หมูทุุ 6(ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารสวนตําบลหมากหญ้า)

339,000 0 0 0 0 % 0

กอสร้างรั้ว คสล.ศาลาประชาคม หมูที่ 2 129,500 0 0 0 0 % 0

กอสร้างรั้วคสล.ศาลาประชาคม หมูที่ 1
155,000 0 0 0 0 % 0

กอสร้างรางระบายน้ําระบบดึง ชวงตอ
จากรางระบายน้ําเดิมไปทางห้าแยกบอขยะ 
บ้านไรงาม หมูที่ 6(ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารสวนตําบลหมากหญ้า)

461,000 0 0 0 0 % 0

กอสร้างรางระบายน้ําระบบแรงดึง  บ้าน
โนนสมบูรณ์  หมูที่ 7 425,700 0 0 0 0 % 0

กอสร้างรางระบายน้ําระบบแรงดึง  บ้าน
หมากหญ้า หมูที่ 8 ชวงตอจากรางระบาย
น้ําเดิมไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

96,000 0 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/5/2565  13:31 หน้า : 43/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

กอสร้างรางระบายน้ําระบบแรงดึง ซอย
บ้านยายแอม บ้านโคกสวาง หมูที่ 2
(ตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนตําบล
หมากหญ้า)

389,000 0 0 0 0 % 0

กอสร้างรางระบายน้ําระบบแรงดึง ซอยพอ
ขุน จุระ บ้านโคกสวาง หมูที่ 2
(ตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนตําบล
หมากหญ้า)

142,591 0 0 0 0 % 0

กอสร้างรางระบายน้ําระบบแรงดึง หน้า
ศาลาประชาคม บ้านหมากหญ้า หมูที่ 8 
(แหงใหม)
(ตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนตําบล
หมากหญ้า)

381,000 0 0 0 0 % 0

กอสร้างรางระบายน้ําระบบแรงดึงซอยบ้าน
ยายมี บ้านโคกสวาง หมูที่10
(ตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนตําบล
หมากหญ้า)

428,000 0 0 0 0 % 0

กอสร้างศาลาพักศพ หมูที่ 5 บ้านผาสิงห์
(ตามแบบแปลนองค์การบริหารสวนตําบล
หมากหญ้า)

557,600 0 0 0 0 % 0

ขุดลอกและกอสร้างปรับปรุงซอมแซมถนน
ดินลูกรัง ถนนเรียบคลองเจริญ  หมูที่ 3บ้าน
โนนสวาง  (ตามแบบแปลนองค์การบริหาร
สวนตําบลหมากหญ้า)

256,800 0 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/5/2565  13:31 หน้า : 44/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาติดตั้งหมอแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ใน
สํานักงาน อบต.หมากหญ้า(ตามประมาณ
การของการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอํา
หนองวัวซอ)

400,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้าง คสล. ถนนสายห้วยฮูปลา 
 หมูที่ 10 บ้านโคกสวาง 

0 0 493,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านตู้
ยาว บ้านผาสิงห์ หมูที่ 5

0 0 281,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยนุมนิ่ม หมู
ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์

0 0 440,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยไปบอขยะ
เกา หมู 6 บ้านไรงาม

0 0 493,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยไปป่าช้า 
บ้านผาสิงห์ หมูที่ 5 

0 318,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ถนนโนนขี้เหล็ก 
บ้านหมากหญ้า หมู 1 

0 0 493,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายโนนขี้เหล็ก 
หมูที่ 1 บ้านหมากหญ้า 

0 459,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 5 บ้านผา
สิงห์ ต.หมากหญ้า

0 0 214,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนผิวพาราแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต ซอยตาเดน หมู 6 บ้านไรงาม

0 0 640,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 
2 บ้านโคกสวาง

0 297,626 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําระบบแรงดึง 
ซอยดอนหอ  หมู 8 บ้านหมากหญ้า

0 0 384,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําระบบแรงดึง 
ซอยบ้านกํานันอั๋น(เดิม) หมูที่ 8 บ้านหมาก
หญ้า

0 304,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําระบบแรงดึง 
ถนนโนนสมบูรณ์ หมูที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์

0 179,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําระบบแรงดึง 
ถนนบ้านไรงามโนนสมบูรณ์ หมูที่ 6

0 122,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําระบบแรงดึง 
หมู 2 บ้านโคกสวาง (ซอยวัดถ้ําอหิงสา)

0 0 233,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําระบบแรงดึง 
หมู 5  บ้านผาสิงห์

0 0 378,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําระบบแรงดึง 
หมูที่ 1 บ้านหมากหญ้า

0 310,638 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําระบบแรงดึง 
หมูที่ 2 บ้านโคกสวาง

0 344,156 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําระบบแรงดึง 
หมูที่ 5 บ้านผาสิงห์

0 376,683 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างโรงจอดรถองค์การบริหาร
สวนตําบลหมากหญ้า

0 319,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัสท์
ติกคอนกรีต ซอยจํารัส หมู 8 บ้านหมาก
หญ้า 

0 0 492,900 0 0 % 0

โครงการซอมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัสท์
ติกคอนกรีต ถนนไป
วัดภูพระบาทบัวคํา หมูที่ 7 บ้านโนน
สมบูรณ์

0 0 492,900 0 0 % 0

โครงการซอมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัสท์
ติกคอนกรีต ถนนวัดถ้ําอหิงสา หมู 10 บ้าน
โคกสวาง

0 0 492,900 0 0 % 0

โครงการซอมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัสท์
ติกคอนกรีต หมู 1 บ้านหมากหญ้า

0 0 492,900 0 0 % 0

โครงการซอมสรุ้างถนนผิวพาราแอสฟัสท์
ติกคอนกรีต หมู 2 บ้านโคกสวาง

0 0 492,900 0 0 % 0

โครงการซอมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัสท์
ติกคอนกรีต หมูที่ 1 ซอยแก้วสังหาร บ้าน
หมากหญ้า หมู 1

0 491,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมสร้างผิวพาราแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต ถนนห้วยวังหวา 1 หมูที่ 6 บ้านไร
งาม

0 492,000 0 0 0 % 0
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ซอมแซมถนนหินคลุก ถนนเรียบคลอง
เจริญ(พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแตงตลอดสาย) 
บ้านโนนสวาง หมู 3

133,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,169,091 4,013,103 6,513,500 0 0
รวมงบลงทุน 6,169,091 4,013,103 6,513,500 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 347,027.38 493,826.7 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ถนนผาสิงห์ 
2

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านหมาก
หญ้า หมู 1

0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมู 2 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมู 2 บ้าน
โคกสวาง

0 0 0 0 100 % 220,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมู 5 0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมู 7 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 10 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ํา
พร้อมลงหม้อแปลง หมู 10

0 0 0 0 100 % 660,000
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อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
บ้านหมากหญ้า หมู 8

0 0 0 400,000 -80 % 80,000

รวมเงินอุดหนุน 347,027.38 493,826.7 0 400,000 1,390,000
รวมงบเงินอุดหนุน 347,027.38 493,826.7 0 400,000 1,390,000
รวมงานไฟฟ้าถนน 6,516,118.38 4,506,929.7 6,513,500 400,000 1,390,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 10,263,646.38 7,572,005.7 9,347,455 4,095,500 7,582,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพ
แผนพัฒนาตําบลหมากหญ้า 
อ.หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 15,253 0 0 0 0 % 0
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คาใช้จายในโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

0 0 15,275 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 15,253 0 15,275 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 15,253 0 15,275 0 20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 50,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 50,000 50,000 0 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 50,000 50,000 50,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 50,000 50,000 50,000 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15,253 50,000 65,275 50,000 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 50,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 0 0 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 50,000 0 0 0 0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 65,253 50,000 65,275 50,000 70,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการแขงขันกีฬาประชาชน 
เยาวชน ตําบลหมากหญ้า

0 0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการรวมแขงขันกีฬาของ
บุคลากร อบต.หมากหญ้า

0 0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในการสนับสนุนสงเสริมการเข้า
รวมแขงขันกีฬาของประชาชน

5,800 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 5,800 0 0 0 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 6,649 3,676 26,072 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 6,649 3,676 26,072 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 12,449 3,676 26,072 30,000 100,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 12,449 3,676 26,072 30,000 100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดทําโครงการบรรพชา
สามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนของ 
อปท.

0 0 0 0 100 % 5,000

คาใช้จายในการสงเสริมงานประเพณีและ
วันสําคัญทางศาสนา

19,000 5,000 7,500 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายในโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้ง
ไฟและเส็งกลองกิ่ง

198,000 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้ง
ไฟและเส็งกองกิ่ง

0 191,920 191,920 0 100 % 200,000

วันที่พิมพ์ : 26/5/2565  13:31 หน้า : 52/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

2,191 1,990 3,049 10,000 200 % 30,000

คาใช้จายในโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

39,500 41,500 59,280 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 258,691 240,410 261,749 20,000 295,000
รวมงบดําเนินงาน 258,691 240,410 261,749 20,000 295,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 258,691 240,410 261,749 20,000 295,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 271,140 244,086 287,821 50,000 395,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้าง/ตอเติมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านผาสิงห์

0 0 0 0 100 % 495,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่  6 บ้าน
ไรงาม 

0 0 0 214,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 1 บ้าน
หมากหญ้า

0 0 0 122,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 5 บ้าน
ผาสิงห์

0 0 0 89,700 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 7 บ้าน
โนนสมบูรณ์

0 0 0 493,000 1.01 % 498,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 8 บ้าน
หมากหญ้า

0 0 0 274,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) 
หมูที่ 6 บ้านไรงาม

0 0 0 122,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําระบบแรงดึง 
หมูที่ 10 บ้านโคกสวาง

0 0 0 494,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําระบบแรงดึง 
หมูที่ 2 บ้านโคกสวาง

0 0 0 344,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําระบบแรงดึง 
หมูที่ 5 บ้านผาสิงห์

0 0 0 251,600 -100 % 0

โครงการซอมสร้างถนนผิวพาราแอสฟัสท์
ติกคอนกรีต หมูที่ 1 บ้านหมากหญ้า 

0 0 0 498,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 2,902,300 993,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 2,902,300 993,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 0 2,902,300 993,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,902,300 993,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดนิทรรศการมะมวงแฟร์ 0 100,000 100,000 0 0 % 0

คาใช้สอยในการจัดนิทรรศการงานมะมวง
แฟร์

96,500 0 0 0 0 % 0

โครงการเกษตรอินทรีย์เพาะเลี้ยงใส้เดือน
ดิน

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดนิทรรศการมะมวงแฟร์ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการปลูกดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช "ดอกดาวเรือง รวมใจ ถวายพอ
หลวง" ประจําปี พ.ศ.2560

39,996 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 136,496 100,000 100,000 100,000 105,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 58,398 31,940 40,380 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 58,398 31,940 40,380 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 194,894 131,940 140,380 100,000 155,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 100,000 100,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนสวนราชการ 0 0 100,000 100,000 0 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 294,894 231,940 240,380 200,000 255,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการสงเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,440 0 17,076 0 0 % 0

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ํา"

0 0 67,470 5,000 300 % 20,000

โครงการสงเสริมอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เฉลิมพระเกียรติ (ปลูกป่า ปลอยปลา)

0 0 0 0 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,440 0 84,546 5,000 55,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 80,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 80,000 0
รวมงบดําเนินงาน 1,440 0 84,546 85,000 55,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 1,440 0 84,546 85,000 55,000
รวมแผนงานการเกษตร 296,334 231,940 324,926 285,000 310,000

รวมทุกแผนงาน 38,669,188.91 37,189,805.72 40,818,627.73 44,500,000 47,300,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหมากหญา

อําเภอหนองวัวซอ   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,300,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,841,980 บาท
งบกลาง รวม 8,841,980 บาท

งบกลาง รวม 8,841,980 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
กรณีนายจางในอัตรารอยละ 5 ของคาจางที่องคการบริหาร
สวนตําบลจะตองจาย เพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงานจาง (พนักงานจางตามภารกิจและคนงานทั่วไป )
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  -พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
  -พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)2561
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธ.ค.2561
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
  (สํานักงานปลัด,กองคลัง,กองชาง,กองการศึกษาและ
กองสวัสดิการฯ) 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
   -พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
   -พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)2561
   (สํานักงานปลัด,กองคลัง,กองชาง,กองการศึกษาและกอง
สวัสดิการฯ)

วันที่พิมพ : 26/5/2565  13:32:00 หนา : 1/125



เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(กองทุนวันละบาท)
  ตามขอระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.
2561และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) 2563
   (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,100,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุในเขตตําบลหมากหญา
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ อปท.พ.ศ.2552 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่4)พ.ศ. 2562
  (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,500,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการในเขตตําบลหมากหญา
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยผูพิการใหคนพิการของ อปท.พ.ศ.2553 แกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว484  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ  2563
 3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 651 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563
 (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 70,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหกผูป่วยเอดสในเขตตําบลหมากหญา
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ อปท.พ.ศ.2552 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่4)พ.ศ2562
 (กองสวัสดิการสังคม)
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เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

 -เพื่อสํารองจาย เป็นรายจายที่ตั้งไวเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉิน
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น เชน วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย
วินาศภัย โรคระบาดตางๆ ของศัตรูพืช ฯลฯ
  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ อปท. พ.ศ.2560 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2561
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/;1179  ลงวันที่ 15 เมษายน  2563
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
ลงวันที่  6 มิถุนายน 2559
 4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.4/ว 1656 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 2563
  (สํานักงานปลัด, กองชาง)  

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับจราจร ที่
ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณ
ไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคงจราจร
กระบอกไฟจราจรกรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติก
ใสน้ํา เสาลมลุกจราจร ยางซะลอความเร็วรถ ฯลฯ 
  ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
ลงวันที่ 28 มิถุนายน2562
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
 0810.4/ว ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
  (สํานักงานปลัด) 
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 102,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ
บริหารสวนตําบลไมนอยกวารอยละ 50 (กรณีรายไดของ 
อปท.ไมรวมเงินอุดหนุน สูงกวา 20 ลานบาท 
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) 2563
  (สํานักงานปลัด)    

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 324,980 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น(ก.บ.ท.)และผูมีสิทธิ์ตามระเบียบ(1%) ของ
รายได
  ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
 2)หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
   (กองคลัง)   

เงินชวยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาใชในการชวยพิเศษ แกพนักงานสวนตําบล 
ผูรับบํานาญ ลูกจาง และพนักงานจางถึงแกความตาย
    ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  -ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  
  - ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง 
หลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงาน
สวนตําบล ผูรับบํานาญ ลูกจาง และพนักงานจางถึงแกความ
ตาย พ.ศ.2560
   (สํานักงานปลัด)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,863,020 บาท

งบบุคลากร รวม 8,712,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,124,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 532,080 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือน 
จํานวน 3 อัตรา
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2557   
   (สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายก
องคการบริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รวม 12 เดือน จํานวน 3 อัตรา
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
 ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 
   (สํานักงานปลัด)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบลรวม 12 
เดือน จํานวน 3  อัตรา
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขา
นุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557
    (สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รวม 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา
   ตามระเบียบ ดังนี้
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
   (สํานักงานปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,410,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวม 12เดือน จํานวน  16  อัตรา    
   ตามระเบียบ/หนังสั่งการ ดังนี้
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2557
    (สํานักงานปลัด) 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,588,820 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,525,820 บาท

   -เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตามกรอบอัตรากําลัง
จํานวน13  อัตรา ประกอบไปดวย
    1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
    2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
    3) หัวหนาสํานักปลัด
    4) หัวหนาฝ่ายนโยบายและแผน
    5) นักวิเคราะหนโยบายและแผน
    6) นักวิชาการสุขาภิบาล
    7) นักวิชาการเกษตร
    8) นักทรัพยากรบุคคล
    9) นิติกร
    10) นักจัดการงานทั่วไป
    11) เจาพนักงานธุรการ จํานวน  2  อัตรา
    12) เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
 -หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
    (สํานักงานปลัด)     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 23,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล เชน เงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล เงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิการศึกษาเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ(พ.ส.ร.) 
สําหรับผูมีสิทธิเบิกได ตามระเบียบรวม12 เดือน ประกอบ
ไปดวย เจาพนักงานธุรการ  จํานวน  2  อัตรา
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
 -หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที3่0 ธันวาคม2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวนภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
   (สํานักงานปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 180,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับ ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล,หัวหนาสํานัก
งานปลัดและหัวหนาฝ่ายนโยบายและแผน จํานวน 12 เดือน
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559
  -หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  (สํานักงานปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,570,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและคนงาน
ทั่วไปรวม 12เดือน จํานวน 20  อัตรา ประกอบไปดวย
    1)ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  1 อัตรา
    2) ผูชวยเจาพนักงานป้องกันฯ   1 อัตรา
    3)ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 1 อัตรา 
    4)พนักงานขับรถยนต  6  อัตรา
    5)พนักงานดับเพลิง   1  อัตรา
    6)นักการภารโรง  1  อัตรา
    7)คนงานทั่วไป  9  อัตรา
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจจายไดพ.ศ.2559
 -หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.2/
ว 138ลงวันที3่0 ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
    (สํานักงานปลัด) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 290,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เชน เงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและคนงาน
ทั่วไป สําหรับผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯลฯ รวม  12 
เดือน ประกอบไปดวย
  1)ผูชวยเจาพนักงานป้องกันฯ 1อัตรา
  2)ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  1 อัตรา
  3)พนักงานขับรถยนต  6 อัตรา
  4)พนักงานดับเพลิง  1 อัตรา
  5)นักการภารโรง  1  อัตรา
  6)คนงานทั่วไป  9  อัตรา
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559   
  -หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
   (สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 4,756,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 360,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนสวนทองถิ่น(อบต.หมากหญา) เชน 
คาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
หรือผูมีสิทธิตามระเบียบนี้
 ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพ.ศ. 2557
  (สํานักงานปลัด) 
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คาเชาบาน จํานวน 240,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบาน ใหแกพนักงานสวน
ตําบล รองปลัด,หัวหนาสํานักปลัด,หัวหนาฝ่ายแผน,นักวิเคราะห
นโยบายและแผน,นักวิชาการสุขาภิบาล,เจาพนักงานป้องกันฯ
และผูที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยว
กับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
  (สํานักงานปลัด)  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบลและผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ 
   ตามระเบียบ ดังนี้ 
  -ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
  (สํานักงานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 2,296,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล ของ
องคการบริหารสวนตําบลหมากหญา
  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 -พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/
ว 129 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563
  (สํานักงานปลัด)
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คาจางเหมาบริการ จํานวน 940,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการอื่นๆ เชน 
คาจางเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่ตางๆ คาจางเหมา
ตัดหญา คาจางเหมาดูแลรักษาตนไมสวนยอม/สนามหญา/
สวนไมระดับ คาจางเหมาเก็บขยะคาจางเหมาเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย คาจางเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาเชา
ทรัพยสิน คาจางเหมาทําวารสารรายงายผลการปฏิบัติงาน
ประจําปี คาจางเหมาจัดทําสื่อ สิ่งพิมพเผยแพรขาวสารตางๆ 
คาจางเหมาถายเอกสาร คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการใช
อินเตอรเน็ต คาบริการใชพื้นที่เว็บไซต ของ อบต.
หมากหญา คาดูแลบํารุงรักษาระบบ server ของ อบต.
คาจัดทําคูมือระชาชน คาจางเหมาติดตั้งผามานปรับแสง มูลี่ 
คาติดตั้งไฟฟ้า คาปักเสาพาดสาย คาติดตั้งหมอแปลง เครื่อง
วัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 
จางเหมาตอสัญญาเว็บไซตฯลฯ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 -พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/
ว 129 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงาน ของ อปท. พ.ศ.2562
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนนาก ที่ มท 
0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  เรื่อง 
หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
   (สํานักงานปลัด)
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คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 96,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 
12  เดือน  
  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงาน ของ อปท. พ.ศ.2562
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
   (สํานักงานปลัด)

คาใชจายในการ รังวัด  แบงแยก  สอบเขตที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการ รังวัด รวม แบงแยกและ
สอบเขตที่ดิน
   ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงาน ของ อปท. พ.ศ.2562
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
   (สํานักงานปลัด)

คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาฯลฯ
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
   (สํานักงานปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น 
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาด
ไทย การประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น หรือการประชุม
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนการประชุมพัฒนาทองถิ่นคา
รับรองคณะกรรมการหรือชุดตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ ฯลฯ
   ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
  2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
  (สํานักงานปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 30,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี และกิจกรรมในวัน
สําคัญตางๆที่มีความจําเป็นและความเหมาะสม/คา
ดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลาฯลฯสําหรับพิธีการวันสําคัญ
ตางๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเป็นและมีความสําคัญ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/
ว 1378 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
  (สํานักงานปลัด)
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คาใชจายในการจัดงานวันที่ระลึกการกอตั้งเมืองอุดรธานี จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานวันที่ระลึกการกอตั้งเมือง
อุดรธานี เชน คาเชาชุด และคาแตงตัวนางรําและผูถือป้าย
ขบวนแห คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาวัสดุ
อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดงานฯ ฯลฯ และคาใชจาย
อื่นอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้
   ตามระเบียบและหนังสือสือสั่งการ ดังนี้
 1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 
ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติ
การจัดงานประเพณีตามอํานาจหนาที่ของ อปท.
 2)ประกาศจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง การกําหนดการจัดงาน
ประเพณีของ อปท. จังหวัดอุดรธานี
  (สํานักงานปลัด)

คาใชจายในการจัดนิทรรศการ จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการออกราน หรือจัดนิทรรศการ
ตามสถานที่ตางๆ เชน ออกรานจัดนิทรรศการงานอําเภอเคลื่อน
ที่ จังหวัดเคลื่อนที่และคาวัสดุ/อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดงาน ฯลฯ  
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
  (สํานักงานปลัด)
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบินคาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของผูบริหารสมาชิกสภาทองถิ่น พนักงาน
สวนตําบลและลูกจางองคการบริหารสวนตําบลที่เดินทางไป
ประชุม อบรม สัมมนาดูงานหรือไปติดตอราชการฯลฯ เป็นไป
  ตามระเบียบ ดังนี้ 
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
และแกไขเพิ่มเติม
   (สํานักงานปลัด)
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คาใชจายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธภาพ
บุคลากร

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการอบรมเพิ่มระสิทธิภาพ
และศึกษาดูงานของผูบริหาร สมาชิกสภาองการบริหารสวนตําบล
พนักงานสวนตําบลพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล ผูนํา
ชุมชน คณะกรรมการชุมชนและประชาชน โดยจายเป็นคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม 
คาใชจายในพิธีเปิดและปิดอบรม คาวัสดุเครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสารคาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาหนังสือสําหรับผูรับการฝึกอบรมคาใชจายในการติดตอ
สื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรมหรือสิ่งที่
ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณใน
การดูงาน  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของ
สมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการคาใชจาย
อื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการฯ 
   ตามระเบียบดังนี้
 1ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงาน ของ อปท. พ.ศ.2562
   (สํานักงานปลัด)
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คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งขององคการบริหารสวน
ตําบลหมากหญา ตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งใหความรวมมือใน
การประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูลขาวสาร
แกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวม
ทางการเมืองในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและหรือสมาชิก
สภาทองถิ่น โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  
คาวัสดุ อุปกรณ คาถายเอกสารคาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใชบรรจุเอกสาร คาของสมนาคุณ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาของสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ คาป้ายคา
ป้ายประชาสัมพันธ  คาตอบแทนคณะกรรมการ คาใชจาย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการเลือกตั้งทองถิ่น
   ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงาน ของ อปท. พ.ศ.2562  
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 3675 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม2561
 3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 080.2/
ว 1705 ลงวันที่ 20  มีนาคม  (สํานักงานปลัด)

คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ จํานวน 200,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซอมแซม บํารุงรักษารถยนต
ของสวนราชการ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  -ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   (สํานักงานปลัด)  
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โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการ
ประชาชน ฯลฯ
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557และแกไขเพิ่มเติม 
   (สํานักงานปลัด)

โครงการประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการประชุมประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น เพื่อจัดทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถิ่น และแผนดําเนินงานโดยจายเป็น คาอาหารอาหารวางฯ
คาป้าย และอุปกรณตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้ 
  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
 2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0891.4/ว 856
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
  (สํานักงานปลัด) 
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โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
ของ อบต, หมากหญา

จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการใหบริการของ องคการบริหารสวนตําบล
หมากหญา    
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557และแกไขเพิ่มเติม 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
  (สํานักงานปลัด)

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.หมากหญา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในโครงกาฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหมากหญา เชน คา
ของสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 
คาป้ายโครงการ คาเอกสารและคาวัสดุอุปกรณตางๆที่เกี่ยว
เนื่องกับโครงการ
  ตามระเบียบและหนังสั่งการดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557และแกไขเพิ่มเติม 
   (สํานักงานปลัด)
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โครงการฝึกอบรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม สําหรับคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมเสริมสรางคุณ-
ธรรมจริยธรรมสําหรับคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา
ทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงาน
จาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ  คาเอกสารและคาวัสดุอุปกรณตางๆ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557และแกไขเพิ่มเติม 
  (สํานักงานปลัด) 

โครงการสงเสริมปลูกจิตสํานึกใหผูปฏิบัติงานและประชาชน 
สรางความโปรงใสเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล

จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมปลูกจิตสํานึกให
ผูปฏิบัติงงานและประชาชน สรางความโป่รงใส เพื่อป้องกัน
การทุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล เชน คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ
อุปกรณ เอกสาร แผนพับประชาสัมพันธ ฯลฯ
   ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
 2)หลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
  2.1องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทําแผน/แนวทาง
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือสงเสริมความ
โป่รงใสตามหลักธรรมาภิบาล
 3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557และ
แกไขเพิ่มเติม
   (สํานักงานปลัด)   
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นอีสานและสงเสริมการ
ทองเที่ยวงานทุงศรีเมือง

จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่นอีสานและสงเสริมการทองเที่ยวงานทุงศรีเมือง
  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 
ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติ
การจัดงานประเพณีตามอํานาจหนาที่ของ อปท.
 -ประกาศจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง การกําหนดการจัดงาน
ประเพณีของ อปท. จังหวัดอุดรธานี
  (สํานักงานปลัด)

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายใกลตัวแกประชาชนและ
บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายใกลตัวแกประชาชนและบุคลากรในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ เอกสาร แผนพับ
ประชาสัมพันธ ฯลฯ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)ตามหลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
  หมวดที่ 2 การเปิดเผยขอมูลขาวสารและการมีสวนรวม
  ขอ 4 มีการอบรมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พรบ.
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
  ขอ 5 มีการอบรมใหความรูแกบุคลากร อปท.เกี่ยวกับ 
พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
 2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พศ.2557 และแกไขเพิ่มเติม
 3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
   (สํานักงานปลัด) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อเป็นคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ของทาง
ราชการสามารถใชงานไดตามปกติ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
  2)ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  (สํานักงานปลัด) 

ค่าวัสดุ รวม 1,005,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อ
ใหไดมาซึ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงาน ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษเครื่องเย็บกระดาษ อุปกรณ
เครื่องเขียน แบบพิมพตางๆ พระบรมฉายาลักณ พระพุทธรูป
มูลี่ ผามานปรับแสง นาฬิกา เกาอี้พลาสติก ธงชาติ ฯลฯ
    ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณ
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
   (สํานักงานปลัด)   
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟ สวิตซไฟฟ้า หลอกไฟฟ้าเบรกเกอร พัดลม ฯลฯ
    ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณ 
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
   (สํานักงานปลัด) 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 150,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใชงาน ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แปรงไมกวาด ไมถูพื้น น้ํายาลาง
หองน้ํา ผงซักฟอก ถุงดํา ทิชชู เป็นตน ฯลฯ 
    ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
  3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม  2561
   (สํานักงานปลัด)    
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาดอันสั้น เชน เหล็กไมสายยาง  กอกน้ํา สายฝักบัว กลอน
ประตู คอน ตะปูเหล็กฉาก เลื่อยพลั่ว มีด คีม ฯลฯ
  ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
   (สํานักงานปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน สายไมล น้ํามันเบรก หัวเทียน แมแรง สัญญาณ
ไฟ กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉินและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ
    ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
   -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
   -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
   (สํานักงานปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อันสั้น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนชิน น้ํามันจารบี น้ํามัน-เครื่องแกส-หุงตม ฯลฯ
เพื่อนํามาใชกับรถยนต รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญาหรือ
สิ่งที่ เกี่ยวของกับงานในอํานาจหนาที่
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม  2561
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
   (สํานักงานปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
เชนกระดาษเขียนโปสเตอร ผาเขียนป้าย สติ๊กเกอรฟม พูกัน
เลนศซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป อุปกรณในการเขียนอักษร
หรือวาดภาพ รวมทั้งวัสดุและคาใชจายอื่นอันเกี่ยวกับวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร ฯลฯ
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม  2561
 3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (สํานักงานปลัด)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อ
กันฝน เครื่องแตงกาย ชุดฝึก อปพร.,เครื่องแตงกายตาม
มาตรฐานการแพทยฉุกฌฉิน ฯลฯ
   ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2061
 ลงวันที2่9 มีนาคม 2562
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
   (สํานักงานปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ ที่มีลักษณโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล หมึกเครื่องพิมพ แผน-กรอง
แสง แป่นพิมพ เมนบอรด เมาส โปรแกรมคอมพิวเตอรฯลฯ
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม  2561
 3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
   (สํานักงานปลัด)  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,095,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,000,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงาน/ที่สาธารณะ หรืออาคาร
สถานที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ อบต. ไฟฟ้าสําหรับ
การผลิตน้ําประปา หมูที่ 1 หมูที2่ หมูที5่ หมูที่ 6 หมูที่ 7 
หมูที่ 8 และหมูที1่0 ตําบลหมากหญา 
    ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/
ว 1330 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
   (สํานักงานปลัด)  

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ 
และรวมถึงถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
    ตามระเบียบ / หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/
ว 1330 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
   (สํานักงานปลัด)  
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย
คาธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
   -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/
ว 1330 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
  (สํานักงานปลัด) 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโทรสาร คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณ
ดาวเทียมเป็นตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหได
ใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใหบริการ
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/
ว 1330 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
   (สํานักงานปลัด) 
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งบลงทุน รวม 349,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 269,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 9,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 3
 ตัวๆ ละ 3000  บาท รวมเป็นเงิน 9,000 บาท จัดหาทั่วไป
และสํารวจราคาตามทองตลาด
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1545 ลงวันที่  27  พฤษภาคม 2563
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (สํานักงานปลัด)  

คาใชจายในการจัดซื้อครุภัณฑซุมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 100,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติ 
จํานวน  1 ซุม 
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (สํานักงานปลัด)    
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เครื่องเจาะกระดาษ และเขาเลมแบบมือโยก จํานวน 12,000 บาท

 -เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องเจาะกระดาษ
และเขาเลมแบบมือโยก  จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)
   ตามระเบียบดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1545 ลงวันที่  27 พฤษภาคม 2563
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (สํานักงานปลัด)  

จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 12,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อโตะทํางานพรอม
เกาอี้ จํานวน 2 ชุด 
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1545 ลงวันที่  27  พฤษภาคม 2563
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (สํานักงานปลัด)  

ตูเหล็ก แบบ 2 บานเปิด จํานวน 11,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บานเปิด จํานวน 2  หลัง 
หลังละ 5,500.- บาท (จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1545 ลงวันที่  27  พฤษภาคม 2563
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 26/5/2565  13:32:01 หนา : 32/125



ตูเหล็ก แบบ 40 ชอง จํานวน 6,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 40 ชอง จํานวน 1 หลัง
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1545 ลงวันที่  27 พฤษภาคม 2563
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
  (สํานักงานปลัด)

ถังน้ําแบบพลาสติก จํานวน 23,600 บาท

 -เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อถังน้ําแบบพลาสติก ขนาด
ความจุ  2,000 ลิตร จํานวน 4 ใบๆ ละ 5,900.- บาท  
(จัดชื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
   ตามระเบียบ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1545 ลงวันที่  27 พฤษภาคม 2563
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (สํานักงานปลัด) 
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พัดลมเพดาน จํานวน 7,500 บาท

  -เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อพัดลมเพดาน จํานวน 5 ตัว  
ตัวละ 1,500.- บาท(สํารวจราคาและจัดหาทั่วไปตามทอง
ตลาด)
  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1545 ลงวันที่  27 พฤษภาคม 2563
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (สํานักงานปลัด)   

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องซักผา แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จํานวน 18,000 บาท

  -เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องซักผา แบบ
ธรรมดา  ขนาด 15 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
   ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1545 ลงวันที่  27 พฤษภาคม 2563
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (สํานักงานปลัด)  

วันที่พิมพ : 26/5/2565  13:32:01 หนา : 34/125



เครื่องตัดหญา จํานวน 9,500 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอ
แข็ง จํานวน 1 เครื่อง  ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1545 ลงวันที่  27 พฤษภาคม 2563
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
   (สํานักงานปลัด)    

ผามานพรอมอุปกรณ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นจายในการติดตั้งผามานพรอมอุปกรณของสํานักงาน
ปลัด อบต.หมากหญา สํารวจราคาและจัดหาราคาตามทองตลาด
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1545 ลงวันที่  27 พฤษภาคม 2563
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (สํานักงานปลัด)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน
1 เครื่อง  จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิตอล  
   ตามระเบียบ/หนังสื่อสั่งการ  ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1545 ลงวันที่  27  พฤษภาคม 2563
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (สํานักงานปลัด)  

ครุภัณฑเครื่องปริ้นเตอร จํานวน 8,600 บาท

  - เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องปริ้นเตอร 
จํานวน2 เครื่อง ๆ ละ 4,300  บาท 
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1545 ลงวันที่  27 พฤษภาคม 2563
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
  (สํานักงานปลัด) 

วันที่พิมพ : 26/5/2565  13:32:01 หนา : 36/125



ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 80,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงภูมิทัศน จํานวน 80,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นที่ปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลหมากหญา
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  -พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานา
จหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16  
และมาตรา  17
  (ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหมากหญากําหนด)
  ( สํานักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ของ อปท.

จํานวน 15,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินโครงการเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(สถานที่กลาง)
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ของ อปท.พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.
2561 
  2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.3/ว 1140 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563
  (สํานักงานปลัด)
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โครงการเพิ่มศักยภาพผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานประจําปี พ.ศ.2564

จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มศักยภาพผูนําทองที่ 
ผูนําทองถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจําปี
2564
  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ของ อปท.พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.
2561 
  2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.3/ว 1140 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563
   (สํานักงานปลัด)

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและ ราชพิธีในวันสําคัญ
ของชาติ

จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี
และราชพิธีในวันสําคัญของชาติใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ
หนองวัวซอ
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ของ อปท.พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.
2561 
  2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.3/ว 1140 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563
  (สํานักงานปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,153,700 บาท
งบบุคลากร รวม 3,259,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,259,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,950,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลสังกัดกองคลัง
รวม 12 เดือน จํานวน 6 อัตรา  
    1.  ผูอํานวยการกองคลัง
    2.  หัวหนาฝ่ายบัญชี
    3.  นักวิชาการคลัง
    4.  นักวิชาการเงินและบัญชี
    5.  เจาพนักงานพัสดุ
    6.  เจาพนักงานจัดเก็บรายได  
  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่ อปท.อาจจายได 
พ.ศ.2559
 2)หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท0809.2/ว138 ลง
วันที3่0ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
  (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มคาครองชีพใหแกพนักงานสวนตําบล
เงินเพิ่มตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเงินเพิ่มอื่นใดตามหนังสือ
สั่งการหรือตามประกาศ ก.อบต.
  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่ อปท.อาจจายได 
พ.ศ.2559
 2)หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
  (กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 109,200 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล
ผูมีสิทธิ์ไดรับเงินเพิ่มประจําตําแหนง เชน ผูอํานวยการกอง
คลัง หัวหนาฝ่ายบัญชี หรือตําแหนงอื่นใดที่เป็นไปประกาศ 
ก.อบต.หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนด หรือระเบียบหรือกฎหมาย
อื่นกําหนดไว
  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่ อปท.อาจจายได 
พ.ศ.2559
 2)หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
  (กองคลัง)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 300,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจําใหแกลูกจางประจํา กองคลัง 
ไดแก นักวิชาการเงินและบัญชี  1 อัตรา
  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่ อปท.อาจจายได 
พ.ศ.2559
 2)หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
  (กองคลัง) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มคาครองชีพ หรือเงินเพิ่มอื่นใดที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหรือตามประกาศของ ก.อบต.ใหแก
ลูกจางประจําสังกัด กองคลัง ไดแก นักวิชาการเงินและบัญชี  
  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่ อปท.อาจจายได 
พ.ศ.2559
 2)หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
  (กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 780,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ใหแกพนักงาน
จาง สังกัด  กองคลัง ไดแก  
  1.ผูชวยนักวิชาการคลัง
  2.ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี
  5.ผูชวยเจาพนักงาน/เจาหนาที่พัสดุ
  6.ผูชวยเจาพนักงาน/เจาหนาที่จัดเก็บรายได  เป็นตน
  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่ อปท.อาจจายได 
พ.ศ.2559
 2)หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
   (กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มคาครองชีพใหแกพนักงานสวนจางหรือ
เงินเพิ่มตามมติคณะรัฐมนตรี  หรือเงินเพิ่มอื่นใดตามหนังสือสั่ง
การหรือตามประกาศ ก.อบต.
   ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่ อปท.อาจจายได 
พ.ศ.2559
 2)หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
  (กองคลัง) 

งบดําเนินงาน รวม 790,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาประโยชนตอบแทนอื่นอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น  และคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบจัดซื้อจัดจาง  และเพื่อจายเป็นคา
ตอบแทนคณะกรรมการที่รวมเป็นกรรมการกประเมินการปฏิบัติ
งานขอพนักงาน ตลอดจนผูทําประโยชนใหแกองคการบริหาร
สวนตําบลหมากหญา
  ตามระเบียบ ดังนี้ 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2557
  (กองคลัง) 
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คาเชาบาน จํานวน 180,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/เชาซื้อบานใหแกพนักงานสวนตําบล
ผูมีสิทธิ์เบิกคาเชาบาน/เชาซื้อบานและไดรับอนุมัติจากผูบริหาร
ทองถิ่น  
   ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562  
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยว
กับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
 (กองคลัง) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
สวนตําบลผูมีสิทธิ์
  ตามระเบียบ  ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพ.ศ. 2560  
  (กองคลัง) 
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ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการอื่นๆ เชน คาจางเหมาจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ คาเชาทรัพยสิน คาจางเหมาทําวารสาร
รายงายผลการปฏิบัติงานประจําปี คาจางเหมาจัดทําสื่อ สิ่ง
พิมพเผยแพรขาวสารตางๆ คาจางเหมาถายเอกสาร และจาง
เหมาอื่นๆ คาธรรมเนียมตางๆคาจางหมาบริการใชอินเตอรเน็ต 
คาจางเหมาติดตั้งผามานปรับแสง มูลี่ จางเหมาตอสัญญา
เว็บไซต ฯลฯ 
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนาก ที่ มท 0808.2/
ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว01720 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายคาจางเหมาของ อปท.
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
  (กองคลัง)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการทั้งในและตางประเทศ จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินคาลงทะเบียนตางๆ 
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบลและ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหมากหญา ที่เดินทางไป
ประชุม อบรม สัมมนาดูงานหรือไปติดตอราชการ เป็นตน  
  ตามระเบียบ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561
 2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2557  
  (กองคลัง)

คาลงทะเบียนฝึกอบรมตามที่สถาบันพัฒนาบุคลากรและสถาบันการ
ศึกษาตางๆพรอมทั้งหนวยงานภายนอก หรือสถานที่ราชการอื่นๆ
เป็นผูจัด

จํานวน 80,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง คาาหนะ  
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินคาลงทะเบียนตางๆ ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบลและ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหมากหญาที่เดินทางไป
ประชุม อบรม  สัมมนาดูงานหรือไปติดตอราชการ เป็นตน  
  ตามระเบียบ  ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561
 2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  
และแกไขเพิ่มเติม
   (กองคลัง)
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 30,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน เชน  คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร 
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ เอกสาร 
แผนพับประชาสัมพันธ ฯลฯ
   ตามระเบียบ ดังนี้
 -พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินของ อปท.พ.ศ.2550
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตาม พรบ.
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว
0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
  (กองคลัง) 

โครงการสํารวจขอมูลที่ดินสิ่งปลูกสรางเพื่อใชเป็นฐานในการรองรับ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสํารวจขอมูลที่ดินสิ่งปลูก
สรางเพื่อใชเป็นฐานในการรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
  ตามระเบียบ ดังนี้
 -พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
   (กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษารัพยสิน 
ของทางราชการเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 1)ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
  (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ 
 เครื่องเย็บกระดาษ  อุปกรณเครื่องเขียน  แบบพิมพตาง ๆ 
พระบรมฉายาลักษณ  พระพุทธรูป มูลี่  ผามานปรับแสง 
นาฬิกา  เป็นตน  
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (กองคลัง) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แผนหรือ
จานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล  หมึกเครื่องมพแผน
กรองแสง แป้นพิมพ  เมนบอรด เมาส โปรแกรมคอม
พิวเอตร เป็นตน  
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 (กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 104,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 104,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางานทั่วไป จํานวน 9,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเกาอี้จํานวน  3  ตัว 
ตัวละ 3,000.-  บาท เป็นเงินจํานวน 9,000.-  บาท 
จัดหาทั่วไปและสํารวจตามราคาทองตลาด
   ตามระเบียบ/หนังสื่อสั่งการ  ดังนี้
 1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (กองคลัง)

ซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จํานวน 18,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด จํานวน 
3 หลัง ๆ ละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
    ตามระเบียบ/หนังสื่อสั่งการ  ดังนี้
 1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (กองคลัง)
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ซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน จํานวน 18,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อน จํานวน 
3 หลัง ๆ ละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
   ตามระเบียบ/หนังสื่อสั่งการ  ดังนี้
 1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (กองคลัง)

โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 12,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 2 ชุด
ชุด ละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท
   ตามระเบียบ/หนังสื่อสั่งการ  ดังนี้
 1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (กองคลัง)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร แบบตั้งโตะ ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จํานวน 2 เครื่อง
เครื่อง ละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 44,000 บาท 
  ตามระเบียบ/หนังสื่อสั่งการ ดังนี้
 1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว 5794 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  การปรับปรุงหลักเกณฑ
และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง
มหาดไทย  
  (กองคลัง) 

เครื่องปริ้นเตอร จํานวน 3,500 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร  จํานวน  1 เครื่อง 
เครื่อง ละ 3,500 บาท ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
  ตามระเบียบ/หนังสื่อสั่งการ ดังนี้
 1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
  2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว5794 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  การปรับปรุงหลักเกณฑ
และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง
มหาดไทย  
  (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 400,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 400,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป คาจางเหมาจัด
ทําป้ายประชาสัมพันธ คาเชาทรัพยสิน  คาจางเหมาทําวารสาร
รายงายผลการปฏิบัติงานประจําปี คาจางเหมาจัดทําสื่อ สิ่งพิมพ
เผยแพรขาวสารตางๆและจางเหมาอื่นๆ ตามระเบียบ/หนังสือ
สั่งการ ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ -รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
 3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
  (สํานักงานปลัด)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 485,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 477,500 บาท

ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 25,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกอปท. ตามที่ไดรับคําสั่งแตงตั้ง เชน คาตอบแทน อปพร.
ผูปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือเจาพนักงาน ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
  ตามระเบียบดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
   (สํานักงานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 407,500 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,500 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเขารวมพิธีสวนสนามเนื่องใน
วันอปพร.ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและผูปฏิบัติ
การศูนยกูชีพ-กูภัย ฯลฯ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
  (สํานักงานปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการซอมแผนป้องกันอัคคีภัยในอาคาร สํานักงาน/สถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการซอมแผนป้องกัน
อัคคีภัยในอาคารสํานักงานและสถานศึกษา เชน คาวัสดุเครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาถายเอกสารและสิ่งพิมพ คากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มคา
ป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใชจายอื่นที่จําเป็นฯลฯ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวย
เหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบ
สาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550
  (สํานักงานปลัด)

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกัน ไฟป่า เชน คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คา
ถายเอกสารและสิ่งพิมพ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาป้าย
ประชาสัมพันธคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับโครงการฯ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
  2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
  (สํานักงานปลัด)
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โครงการฝึกอบรมผูปฏิบัติงานกูชีพกูภัย จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมผูปฏิบัติ
งาน กูชีพ-กูภัย เชน คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาถาย
เอกสารและพิมพ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาป้ายประชา
สัมพันธฯลฯ คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับโครงการ
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 
ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
 -หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที1่3
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
สําหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ
  (สํานักงานปลัด)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) (ฝึก
อบรมทบทวน/หลักสูตรจัดตั้งใหม)

จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน(ฝึกอบรมทบทวน/หลักสูตรจัดตั้งใหม) เชน
วัสดุเครื่องแตงกายและอุปกรณ คาถายเอกสารและสิ่งพิมพ 
คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารคาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ  คาใชจาย
อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการฯลฯ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
   (สํานักงานปลัด)
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

จํานวน 15,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ อปพร. เชน วัสดุและอุปกรณ คาวิทยากร คาถาย
เอกสารและสิ่งพิมพคากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาป้ายประ
ชาสัมพันธ คาใชจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการฯลฯ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
  (สํานักงานปลัด)

โครงการรณรงคป้องกันอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม เชน  คาวัสดุเครื่องเขียน 
และอุปกรณคาถายเอกสารและสิ่งพิมพคาหนังสือคาใชจายใน
การติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารคาอาหาร, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้าย
โครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับ
โครงการฯลฯ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0804.5/1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
  2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม  2561
  3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
 4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
  (สํานักงานปลัด)
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โครงการรณรงคป้องกันอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการรณรงคป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต เชน  คาวัสดุเครื่องเขียน  
และอุปกรณ คาถายเอกสารและสิ่งพิมพคาหนังสือ คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใชบรรจุเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ คาใชจายอื่นที่เกี่ยว
ของกับโครงการ ฯลฯ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0804.5/1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
  2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวัน 25 ธันวาคม  2561
  3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892  ลงวัน
ที่ 2 มิถุนายน 2562 
  4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
  (สํานักงานปลัด)

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ จํานวน 200,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติฯ 
  ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 -หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที1่3
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
สําหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ
  (สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชสําหรับงานดับเพลิง 
เชนคาเติมน้ํายาเคมีดับเพลิงชนิดผง เคมีแหง,คาเติมน้ํายาเคมี
ดับเพลิงชนิด Co2,ไมตบไฟ,ถังพนยามือโยก (สําหรับดับ
ไฟป่า)และอุปกรณอื่นๆ สําหรับงานดับเพลิง ฯลฯ
  ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม  2561
 3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
   (สํานักงานปลัด) 

วัสดุอื่น จํานวน 25,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชสําหรับงานดับเพลิง
เชน กูชีพ กูภัย งานสาธารณภัยตางๆ ถานไฟฉาย สายลากจูง
ฯลฯ อุปกรณการแพทย และอุปกรณอื่นๆ สําหรับงานดับ
เพลิง งานกูชีพ กูภัยฯลฯ
  ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม  2561
 3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (สํานักงานปลัด) 
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งบลงทุน รวม 8,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,200 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง จํานวน 8,200 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ
หอยโขง(เครื่องยนตเบนซิน) จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
  ตามระเบียบ/หนังสื่อสั่งการ  ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
อปท. พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 (สํานักงานปลัด) 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,895,400 บาท

งบบุคลากร รวม 2,618,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,618,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,720,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล รวม
12 เดือน จํานวน 6 อัตรา  ประกอบดวย
   -  ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ  
   -  นักวิชาการศึกษา                   
   -  เจาหนาที่พัสดุ                      
   -  ครูจํานวน 3 อัตรา   
 ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
 2)หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคลากรของอปท.  
  (กองการศึกษาฯ)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับผูอํานวยการกองการ
ศึกษาฯ  เดือนละ  3,500  บาท  รวม 12  เดือน จํานวน  
42,000  บาท 
 ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
 2)หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคลากรของ อปท.
  (กองการศึกษาฯ)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะใหกับครู ตําแหนงครู อันดับ 
คศ.2 จํานวน 3 คนคนละ  3,500  บาท รวม 12 เดือน 
เป็นเงิน 126,000  บาท
  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
 -หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และก.อบต.ที่ มท0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคลากรของ อปท.  
  (กองการศึกษาฯ)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 730,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป รวม  12  เดือน จํานวน  4 อัตรา ประกอบดวย
   - ผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา
   - ผูดูแลเด็ก  จํานวน 2 อัตรา             
  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
 -หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคลากรของ อปท.
  (กองการศึกษาฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 968,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชนคาตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษเพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  
หรือตามกฎหมายกําหนด  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประ
จําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.  2557
  ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พ.ค.  2557  เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจํา
ปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
  (กองการศึกษาฯ)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนตําบล  ลูกจางประจํา  และผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ
  ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ.2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
 2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
 3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
   (กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 400,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการอื่นๆ เชน 
คาจางเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่ตางๆ คาจางเหมา
ตัดหญา คาจางเหมาดูแลรักษาตนไมสวนยอม/สนามหญา/
สวนไมระดับ คาจางเหมาเก็บขยะคาจางเหมาเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย คาจางเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาเชา
ทรัพยสิน คาจางเหมาทําวารสารรายงายผลการปฏิบัติงาน
ประจําปี คาจางเหมาจัดทําสื่อ สิ่งพิมพเผยแพรขาวสารตางๆ 
คาจางเหมาถายเอกสาร คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการใช
อินเตอรเน็ต คาบริการใชพื้นที่เว็บไซต ของอบต.
หมากหญา คาดูแลบํารุงรักษาระบบ server ของ อบต.
คาจัดทําคูมือระชาชน คาจางเหมาติดตั้งผามานปรับแสง มูลี่ 
คาติดตั้งไฟฟ้า คาปักเสาพาดสาย คาติดตั้งหมอแปลง เครื่อง
วัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 
จางเหมาตอสัญญาเว็บไซตฯลฯ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงาน ของ อปท. พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนนาก ที่ มท 
0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  เรื่อง 
หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
  (กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ : 26/5/2565  13:32:01 หนา : 63/125



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง  และบุคคลอื่น ๆที่ได
คําสั่งใหเดินทางไปราชการหรือไปเขารวมประชุมหรือไปอบรม
สัมมนาฯลฯ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ คาพาหนะคา
เชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
  ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
  (กองการศึกษาฯ)

คาใชจายในโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทางการศึกษา ครู ผูดูแลเด็ก พนักงานจาง ผูบริหาร คณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และผูบริหารของ อปท.

จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคา  เชาที่พัก คาอาหาร คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง  
และคาอื่นๆที่เป็นคาใชจายในการศึกษาดูงาน ของ เพื่อนํา
ความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาดูงานมาพัฒนา
บุคลากรและองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
   (กองการศึกษาฯ)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อเป็นคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
  ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ อปท.
 พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
 -ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  (กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 223,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 95,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน กระดาษ  
เครื่องเย็บกระดาษ  อุปกรณเครื่องเขียน  แบบพิมพตาง ๆ 
ที่ใชเกี่ยวกับสํานักงานรวมทั้งวัสดุอื่น ๆ ที่ใชในสํานักงาน 
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน โตะตาง ๆเกาอี้
ตาง ๆ ตูลิ้นชักพลาสติก มูลี่  ผามานปรับแสง  แผงกั้น
หอง นาฬิกา ธงชาติ มุงลวด ฯลฯ เป็นตน รวมทั้งวัสดุอื่นๆ
ที่ใชในสํานักงาน
  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
  (กองการศึกษาฯ)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้า เชน  ฟิวส เทปพันสาย
ไฟ สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรก
เกอร เครื่องสํารองไฟ 
  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 (กองการศึกษาฯ)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาสิ่งของ เครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด  
สบู ผงซักฟอก ถวย  จาน ชอน ผาปูที่นอนเด็ก ปลอกหมอน
เด็ก  ผาหมเด็ก  ที่นอนเด็ก ฯลฯ 
  ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
  (กองการศึกษาฯ)
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานชาง และงานกอสราง เชน ทอ เหล็ก 
ไม สายยาง กอกน้ํา สายฝักบัว กลอนประตู คอน ตะปู เลื่อย 
มีด คีม ฯลฯ และคาใชจายอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุกอสราง  
  ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
  (กองการศึกษาฯ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เชนน้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันดีเซล ฯลฯ  เพื่อนํามา
ใชกับรถจักรยานยนต  เครื่องตัดหญา หรือสิ่งที่เกี่ยวของกับ
งานของสวนการศึกษา และในอํานาจหนาที่ของ  อบต.
  ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 (กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ : 26/5/2565  13:32:01 หนา : 67/125



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  กระดาษ
โปสเตอรวันสําคัญตาง ๆ  ผาเขียนป้าย  สติกเกอร สื่อประชา
สัมพันธ  โฟม  พูกัน  เลนสซูม  กระเป๋าใสกลองถายรูป  
อุปกรณในการเขียนอักษรหรือวาดภาพ  รวมทั้งวัสดุในการ
ทําป้ายโฆษณาและเผยแพร  สื่อสิ่งพิมพ  สื่อประชาสัมพันธ  ฯลฯ
 และคาใชจายอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุโฆษณาและเผยแพร
  ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
  (กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล โปรแกรมตาง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯ
  ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 (กองการศึกษาฯ)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,500 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน การดโทรศัพท คาโทรสาร  
คาบริการอินเตอรเน็ตและรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการ
ดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คา
เชาเลขหมายโทรศัพท คําบํารุงรักษาเกี่ยวกับงานดานโทรศัพท
ขององคการบริหารสวนตําบลหมากหญา
  ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/
ว 1330 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
  (กองการศึกษาฯ)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 500 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย  
คาธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ
  หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/
ว 1330 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
 (กองการศึกษาฯ)
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งบลงทุน รวม 308,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 208,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 14,700 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน7ตัว
ตัวละ 2,100.-  บาท  (จัดหาทั่วไปตามราคาทองตลาด)
  ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจัดจํา
แนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
  - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (กองการศึกษาฯ)

เกาอี้เหล็กบุนวม จํานวน 12,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้เหล็กบุนวม  จํานวน 20 ตัว
ตัวละ 600  บาท  (จัดหาทั่วไปตามราคาทองตลาด)
  ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจัดจํา
แนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (กองการศึกษาฯ)
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เครื่องดูดฝุ่น จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาด2,000
 วัตต จํานวน 1  เครื่อง (จัดหาทั่วไปตามราคาทองตลาด)
 ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจัดจํา
แนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
  - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (กองการศึกษาฯ)

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 36,200 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิด
แขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บีทียู จํานวน 
จํานวน 1 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐครุภัณฑ 
  ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจัดจํา
แนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (กองการศึกษาฯ)

ชั้นวางของ จํานวน 3,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นวางของ  จํานวน 1 ตัว (จัดหา
ทั่วไปตามราคาทองตลาด)
  ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจัดจํา
แนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 (กองการศึกษาฯ)
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ตูกระจก 2 บานเลื่อน จํานวน 12,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูกระจก 2 บานเลื่อน จํานวน 2 หลัง
หลังละ  6,000.-  บาท (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจัดจํา
แนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
 (กองการศึกษาฯ)

ตูล็อกเกอร จํานวน 7,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อตูลอกเกอร จํานวน 1หลัง
หลังละ  7,000.-  บาท(จัดหาซื้อตามราคาทองตลาด)
 ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจัดจํา
แนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
 (กองการศึกษาฯ)

ตูเหล็ก 40 ชอง จํานวน 6,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อตูเก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน
1หลังๆ ละ 6,000.- บาท(จัดหาทั่วไปตามราคาทองตลาด)
  ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจัดจํา
แนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
  2)ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  (กองการศึกษาฯ)
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ตูเหล็กบานทึบ จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อตูเหล็กบานทึบ จํานวน 2 
หลังๆ ละ7,500.- บาท (จัดหาทั่วไปตามราคาทองตลาด)
  ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจัดจํา
แนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
  - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/  
  (กองการศึกษาฯ)

โตะทํางาน จํานวน 25,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 4 ชุด
ชุด ละ  6,250.- บาท (จัดหาทั่วไปตามราคาทองตลาด)
  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจัด
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 2)ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   (กองการศึกษาฯ)

โตะประชุม จํานวน 25,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะประชุม  ขนาด 10 ที่นั่ง จํานวน 
1 ชุด ๆละ 2,500.-  บาท
 ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจัดจํา
แนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
  - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (กองการศึกษาฯ)
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดลําโพงพรอมไมค จํานวน 6,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อชุดลําโพงพรอมไมค 
จํานวน1 ชุด (จัดหาทั่วไปตามราคาทองตลาด)
  ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจัดจํา
แนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (กองการศึกษฯ)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร แบบ
ตั้งโตะ ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิตอล ฉบับเดือนมีนาคม 2562
 จํานวน1 ชุด ๆละ 22,000 บาท 
  ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0210.5/ ว 5794
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบคอมพิวเตอรของกระทรวง
มหาดไทย
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจัดจํา
แนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (กองการศึกษาฯ)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จัดจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563   
 (กองการศึกษาฯ)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
ตางๆ ที่เป็นทรัพยสินของทางองคการบริหารสวนตําบล
หมากหญา ใชงานไดตามปกติ  เชน ปรับปรุงซอมแซมอาคาร 
สิ่งปลูกสรางและอสังหาริมทรัพยอื่นๆ ซึ่งเป็นทรัพยสินใน
ความรับผิดชอบดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหมากหญา 
รวมทั้งรัพยสินที่ไดรับถายโอนภารกิจตามแผนลดขั้นตอน
กระจายอํานาจใหแก อปท.
  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 -พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
และมาตรา 17
  (กองการศึกษาฯ)

คาปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อสราง
บรรยากาศในการเรียนรู เพื่อใหมีบรรยากาศที่นาอยู นารู นามอง 
  ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
และมาตรา 17
  (กองการศึกษาฯ)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,823,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,223,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,135,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาจัดการเรียนการสอน จํานวน 230,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)วัสดุการศึกษา
และเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก ฯลฯ  
  1) ของศูนยเด็กเล็กวัดศรีหมากหญา จํานวนเด็ก 100 คน
คนละ1,700.- บาท  ตั้งไว  170,000.- บาท 
  2)ของศูนยเด็กเล็กบานผาสิงห  จํานวนเด็ก  35  คน
คน ละ  1,700.-  บาท  ตั้งไว  59,500.- บาท
  ตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงาน ของ อปท. พ.ศ.2562
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
  (กองการศึกษาฯ)
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คาใชจายในการจัดการศึกษา จํานวน 113,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษา ดังนี้
 1)คาหนังสือเรียนของศูนยเด็กเล็กวัดศรีหมากหญา จํานวน
เด็ก 60 คนๆละ 200 บาทตอปี  ตั้งไว 12,000.- บาท 
  2)คาหนังสือเรียนของศูนยเด็กเล็กบานผาสิงห จํานวนเด็ก  40
 คนๆละ  200  บาทตอปี  ตั้งไว 8,000.-  บาท    
  3)คาอุปกรณการเรียนของศูนยเด็กเล็กวัดศรีหมาก
หญา จํานวน 60 คนๆละ 200 บาทตอปี ตั้งไว 12,000.-  บาท  
  4)คาอุปกรณการเรียนของศูนยเด็กเล็กบานผาสิงห จํานวน  40
  คนๆละ  200 บาทตอปี  ตั้งไว  8,000.-  บาท
  5)คาเครื่องแบบนักเรียนของศูนยเด็กเล็กวัดศรีหมาก
หญา จํานวนเด็ก 60 คนๆละ300 บาท ตอปี  ตั้งไว18,000.-
บาท
  6) คาเครื่องแบบนักเรียนของศูนยเด็กเล็กบานผาสิงห 
จํานวนเด็ก 40  คนๆละ 300 บาทตอปี  ตั้งไว  12,000.- บาท
  7)คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของศูนยเด็กเล็กวัดศรีหมาก
หญา จํานวนเด็ก60คนๆละ430บาทตอปีตั้งไว25,800.-บาท  
  8)คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของศูนยเด็กเล็กบานผาสิงห  จํานวน
เด็ก40คนๆละ430 บาท ตอปี ตั้งไว 17,200.-  บาท  
  ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงาน ของ อปท. พ.ศ.2562
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
  (กองการศึกษาฯ)
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คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
ประจําปี ใหกับเด็กและเยาวชนในเขต อบต.หมากหญา อาทิ
เชน เป็นคาตกแตงสถานที่พรอมเวที  คาจางเหมาเครื่องเสียง  
คาตอบแทนพิธีกร คาสนับสนุนหนวยงานที่เขารวมกิจกรรม  
คาจัดซื้อของรางวัลสําหรับเด็กที่เขารวมกิจกรรม คาจัดซื้อขนม
สําหรับเด็ก คาอาหาร คาอาหารวางสําหรับผูเขารวมจัดกิจกรรม
คาป้ายโครงการ  คาดอกไมประดับแทนกลาวรายงานและชุด
รับแขกคาแพรป้ายเปิดงาน คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม
ฯลฯ และคาใชจายอื่นอันเนื่องกับโครงการนี้
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  (กองการศึกษาฯ)

คาใชจายในโครงการคายคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร
วางผูเขารวมฝึกอบรม  ฯลฯ และคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับ
โครงการ
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
   (กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 662,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคา อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผา
สิงห  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีหมากหญา อัตราคนละ 20
 บาท จํานวน 245 วัน  จํานวน  2  แหง  แยกเป็น
  1)อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีหมากหญา จํานวน
เด็กเล็กรวม 100 คน ตั้งไว   490,000 .- บาท
  2)อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผาสิงห จํานวน
เด็กเล็ก  รวม 35 คน  ตั้งไว 171,500  บาท
  ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงาน ของ อปท. พ.ศ.2562
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
  (กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 1,088,000 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,088,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม) เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล-
ชั้น ป.6โรงเรียนสังกัด  สพฐ.  ในเขต  อบต.หมาก
หญา  จํานวน 2 แหง จํานวน  260 วัน  อัตราคนละ 7.82
บาท (ขอมูล  ณ วันที่  10  มิถุนายน 2563) 
  1)ร.ร. บานหมากหญา เด็กอนุบาล – ชั้น ป. 6 รวม 
280 คน ๆ รวมทั้งสิ้น   569,296.- บาท
  2)ร.ร. บานผาสิงห เด็กอนุบาล – ชั้น ป. 6 รวม 120   คน รวม
ทั้งสิ้น 243,984.-  บาท
  -เพื่อจายเป็นคาอาหราเสริม(นม) เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในเขต  อบต.หมากหญา จํานวน 2 แหง จํานวน 260
  วัน  อัตราคนละ  7.82  บาท  (ขอมูล ณ วันที่ 
10  มิถุนายน  2563  )  
  1)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีหมากหญา จํานวนเด็กเล็ก  
100 คน จํานวนเงิน   203,320.-  บาท
   2)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผาสิงห จํานวน  เด็กเล็ก 35
 คน จํานวนเงิน 71,162.-   บาท 
   ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงาน ของ อปท. พ.ศ.2562
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
  (กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,600,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบานผาสิงห จํานวน 480,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบานผาสิงห
ตั้งไว จํานวน120 คน จํานวนเงิน ตั้งไว 480,000. -บาท
  ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท  0816.2/
ว 2786 ลงวันที่  8 พฤษภาคม 2562
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 2174 ลงวันที่ 13 เมษายน  2563
  (กองการศึกษาฯ)

อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบานหมากหญา จํานวน 1,120,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบาน
หมากหญา จํานวน 280 คน จํานวนเงิน ตั้งไว 1,120,000 
 บาท  
   ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท  0816.2/
ว 2786 ลงวันที่  8 พฤษภาคม 2562
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 2174 ลงวันที่ 13 เมษายน  2563
  (กองการศึกษาฯ)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,072,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 887,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 827,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 500,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป เชน คาจางเหมา
คนงานขนขยะมูลฝอย  คาจางเหมาจัดทําป้าย ประชาสัมพันธ 
คาเชาทรัพยสิน  คาจางเหมาทําวารสารรายงายผลการปฏิบัติงาน
ประจําปี คาจางเหมาจัดทําสื่อ สิ่งพิมพเผยแพรขาวสารตางๆ 
คาจางเหมาถายเอกสาร และจางเหมาอื่นๆ คาธรรมเนียมตางๆ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 -พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว01720 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายคาจางเหมาของ อปท.
   (สํานักงานปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คากําจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย จํานวน 180,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกําจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอยของ
องคการบริหารสวนตําบลหมากหญา โดยมีคาใชจาย จํานวน 
12 เดือน 
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  -พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
   -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/
ว485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562.
   -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/
ว 698 ลงวันที่ 22  กุมภาพันธ 2562
   -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/
ว 820 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 
    (สํานักงานปลัด)

คาใชจายในการรณรงค ป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรณรงคป้องกันโรคไขเลือดออก
ในเขต อบต.หมากหญา เชน  คาอาหาร อาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0819.3/ว
 1272 ลงวันที่ 25  มีนาคม 2562
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
  (สํานักงานปลัด)
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โครงการตําบลหมากหญาสะอาด จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการตําบลหมากหญาสะอาด
เชน อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม เป็นตนฯลฯ
  ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี้
  -พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/
ว 129 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563
  (สํานักงานปลัด)

โครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดตอ จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อเป็นคาใชจายในการในโครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค
ติดตอ เชน โรคไวรัสโควิด 2019 ฯลฯ
  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2887 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
   (สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 26/5/2565  13:32:01 หนา : 84/125



โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ 
ประณิธาน ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจา นองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักณ
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี

จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอด
ภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระประณิธาน ศาสตราจารย พลเอก
หญิงพลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจา นองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติราช-นารี เชน วัคซีน เข็มฉีดยา วัสดุอุปกรณ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
สวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1795  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม  2562
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคา 2563
   (สํานักงานปลัด) 

โครงการสํารวจขอมูล จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 7,200 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสํารวจขอมูล จํานวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโลก คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระประณิธาน ศาสตราจารย พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน 
วรขัตติราชนารี  เชน คาจางเหมาอาสาปศุสัตวในการสํารวจ
ขอมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวฯลฯ
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
   (สํานักงานปลัด) 
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อทรายอะเบทและจัดซื้อ
น้ํายากําจัดยุงลายในเขต อบต.หมากหญา
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  1)พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แก อปท. พ.ศ.2542 
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม  2561
  3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
   (สํานักงานปลัด)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวของสําหรับ
งานป้องกันและควบคมโรคติดตอตางๆของ อบต.หมากหญา
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24มกราคม  2561
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (สํานักงานปลัด)
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งบลงทุน รวม 44,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,800 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต จํานวน 44,800 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อรถจักรยานยนต จํานวน 
1 คัน ขนาด 110  ซีซี  แบบเกียรธรรมดา ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้  
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
อปท. พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/
ว 1545 ลงวันที่  27 พฤษภาคม 2563
   (สํานักงานปลัด) 

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 140,000 บาท

" -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริ้านสาธารณสุข
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น. พ.ศ.2559
   (สํานักงานปลัด)"
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,415,000 บาท

งบบุคลากร รวม 915,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 915,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 623,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
รวมจํานวน 12 เดือน ประกอบดวย
  1)ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
  2)นักพัฒนาชุมชน
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
 3)หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
  (กองสวัสดิการสังคม) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับผูอํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม รวม 12 เดือน 
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
 3)หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
   (กองสวัสดิการสังคม)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 250,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง 
ผูชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559
 3)หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
   (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต.หมากหญา) เชน คาตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบลหรือผูมีสิทธิ
ตามระเบียบนี้
 ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนตําบลใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 (กองสวัสดิการสังคม)
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คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบาน ใหแกพนักงานสวน
ตําบลและผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยว
กับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
 (กองสวัสดิการสังคม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบลและผูมีสิทธิตามระเบียบฯ
  ตามระเบียบ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
 (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการอื่นๆ เชน คาจางเหมาบริการ
ทําความสะอาดอาคารสถานที่ตางๆ คาจางเหมาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ คาจางเหมาจัดทําสื่อสิ่งพิมพเผยแพรขาวสาร
ตางๆ คาจางเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจกรรมในอํานาจหนาที่ของ 
อบต.หมากหญา
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
 -)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว01720 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายคาจางเหมาของ อปท.
  (กองสวัสดิการสังคม)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ 
ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย การประชุมระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ 
หรือเอกชนการประชุมพัฒนาทองถิ่น คารับรองคณะกรรมการ
หรือชุดตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ ฯลฯ
  ตามระเบียบ /หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 (กองสวัสดิการสังคม)  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ.2559
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
  (กองสวัสดิการสังคม)
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คาใชจายในการขยายผลหมูบาน/ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อเป็นคาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน กลุมอาชีพตางๆเป็นคาตกแตงสถานที่ คาตอบแทน
วิทยากร 
คาอุปกรณการจัดอบรม คาป้ายโครงการฯ คาอาหาร, คาอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องโครงการฯ
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24  สิงหาคม 2553
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0816.3/ว ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
  (กองสวัสดิการสังคม)

คาใชจายในการจัดงานวันผูสูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับโครงการจัดงานวันผูสูงอายุ เชน 
คาตกแตงสถานที่ คาของรางวัล คาถวยรางวัลแกผูสูงอายุ
ที่เขารวมพิธีรดน้ําดําหัวเนื่องในวันผูสูงอายุ คาวัสดุอุปกรณ
การจัดงานผูสูงอายุ คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องโครงการฯ
 ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2561
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการสงเคราะห
ผูป่วยที่ยากไรขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2560
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.7
/ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
   (กองสวัสดิการสังคม)
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คาใชจายในการจัดนิทรรศการ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงาน กิจกรรมสงเสริมอาชีพ  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจําหนายสินคาชุมชน เป็นตน
ตามวาระและโอกาสที่จําเป็นและมีความสําคัญ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/
ว 1378 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
  (กองสวัสดิการสังคม)

คาใชจายในการชวยเหลือผูยากจนและไดรับความเดือดรอน จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อเป็นคาใชจายใหกับผูประสบปัญหาทางสังคม เด็ก สตรี 
ผูสูงอายุ ผูพิการ ฯลฯ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ อปท. พ.ศ.2560
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/
ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
 3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.7
/ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
  (กองสวัสดิการสังคม)

คาใชจายในการฝึกอบรมอาชีพใหแกประชาชนทั่วไป จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรมอาชีพใหแกประชาชน
ทั่วไป เชน คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากรณ ฯลฯ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ฯลฯ
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
และแกไขเพิ่มเติม
  (กองสวัสดิการสังคม)
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คาใชจายในการสงเสริม พัฒนา สงเคราะหและการเสริมสรางสภาพ
แวดลอมเหมาะสมผูสูงวัย ผูพิการ ผูป่วยโรคเอดส และผูดอยโอกาส

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเคราะหและเสริมสรางสภาพ
แวดลอมเหมาะสมผูสูงวัย ผูพิการ ผูป่วยเอดส และผูดอย
โอกาส เป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เชน หิน เหล็ก ปูน ทราย ฯลฯ 
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (กองสวัสดิการสังคม)

คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพเครือขายแกนนําเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับโครงการฯ โดยแยกเป็นคาตกแตง
สถานที่คาวัสดุ/อุปกรณการจัดงาน คาป้ายโครงการ คาอาหาร 
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สําหรับผูเขารวมโครงการ และ
คาใชจายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ 
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -พรบ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ 
พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.5/
ว 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
  (กองสวัสดิการสังคม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑตางๆ ที่เป็น
ทรัพยสินของ อบต.หมากหญา ใหใชงานไดตามปกติ ฯลฯ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
  (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้น เชน กระดาษ อุปกรณเครื่อง
เขียน แบบพิมพตางๆ พระบรมฉายาลักษณพระพุทธรูป มูลี่ 
ผามานปรับแสง นาฬิกา เกาอี้พลาสติก ธงชาติ ฯลฯ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27มิ.ย. 2559
 2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
 3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
(สื่อประชาสัมพันธ สื่อสิ่งพิมพ รวมวัสดุในการทําป้ายโฆษณา
และเผยแพร ฯลฯ)
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.7/ว 6768 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หมึกเครื่องพิมพ แผนกรอง
แสง แป้นพิมพ เมนบอรด เมาสโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 6,192,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,381,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,381,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 680,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  รวม 12
 เดือน  จํานวน 3 อัตรา  ประกอบดวย
  - นักบริหารงานชาง   
  - นายชางโยธา
  - นายชางสํารวจ 
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
 -หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  (กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล เชน เงินคา
ครองชีพชั่วคราวใหเกพนักงานสวนตําบล เงินเพิ่มตามคุณวุฒิการ
ศึกษา เงินเพิ่มพิเศษ สําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)สําหรับผู มีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบ จํานวน 2  อัตรา รวม12  เดือน
ประกอบดวย
   - นายชางโยธา
   - นายชางสํารวจ 
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
 -หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับผูอํานวยการกอง
ชาง  รวม  12  เดือน 
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
 -หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  (กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 558,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ รวม 12  เดือน จํานวน  4  อัตรา ประกอบดวย 
  - ผูชวยนายชางเขียนแบบ  
  - ผูชวยชางโยธา 
  - ผูชวยชางไฟฟ้า 
  - ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
 -หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
   (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 77,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ เชน เงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง สําหรับผูมีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียน ฯลฯ รวม 12 เดือน 
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
 -หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  
  (กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,630,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต.หมากหญา) เชน คาตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น และคาตอบ
แทนวิศวกรรมของการกอสรางอาคาร ฯลฯ หรือผูมีสิทธิ
ตามระเบียบนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557 
 (กองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/หรือคาเชาซื้อบาน ใหแกพนักงาน
สวนตําบลหมากหญา ผูมีสิทธิเบิกตามระเบียบ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12ตุลาคม2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยว
กับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
  (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบล และผูมีสิทธิ์ตามระเบียบ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียนกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
  (กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 810,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 700,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการอื่น ๆ เชน คาจางเหมาทํา
ความสะอาดอาคารสถานที่ ตางๆ  คาจางเหมาตัดหญา คา
จางเหมาดูแลรักษา จางเหมาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
คาจางเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาทําวารสาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  คาจางเหมาจัดทําสิ่งพิมพ
เผยแพรขาวสารตางๆ  คาจางเหมาถายเอกสารและจางเหมา
อื่นๆ  คาธรรมเนียมตาง ๆ เชน จางเหมาติดตั้งผามายปรับ
แสง มูลี่ 
คาติดตั้งไฟฟ้า คาปักเสาพาดสาย คาติดตั้งหมอแปลง เครื่อง
วัดและอุปกรณไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ฯลฯ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว. 3523 ลงวันที่  20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีในลักษณะคาใชจาย 
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว01720 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายคาจางเหมาของ อปท.
  (กองชาง)

คาตรวจวัดคุณภาพน้ํา จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตรวจวัดคุณภาพของน้ําประจําปี ฯลฯ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใชจาย 
  (กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียม ในการใชสนามบินคาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็น
ในการเดินทางไปราชการของผูบริการสวนตําบลที่เดินทางไป
ประชุม อบรมสัมมนาดูงานหรือไปติดตอราชการ ฯลฯ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
 2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
  (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 
ของทางราชการเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560        
  (กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 745,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ 
อุปกรณเครื่องเขียน แบบพิมพตางๆ ที่ใชเกี่ยวกับงานสํานักงาน
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงานโตะตางๆ ที่ใชเกี่ยว
กับสํานักงานพระบรมฉายาลักษณ พระพุทธรูป มูลลี่ผามาน
ประแสง แผงกั้นหอง นาฬิกา ธงชาติ เป็นตน รวมทั้งวัสดุอื่นๆ
ที่ใชในสํานักงาน  ตามรายการในบัญชีการจําแนกงบ
ประมาณ  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม  2561
 3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (กองชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณไฟฟ้า เชน ฟิวส, หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
 ขององคการบริหารสวนตําบล
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม  2561
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (กองชาง)
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วัสดุกอสราง จํานวน 250,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุตางๆ เชนไมตางๆ,ทินเนอร, สี, 
ปูนทราย,ตะปู ฯลฯ อุปกรณอื่นๆที่เกี่ยวกับการกอสราง และ
คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุประปาภายในหมูบาน ทอน้ําและ
อุปกรณประปาทอตางๆ
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24  มกราคม  2561
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
   (กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล น้ํามันเบรก หัวเทียน
แมแรง สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน และ
วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับยานพาหะนะ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24  มกราคม  2561
 3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (กองชาง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปรสเตอร ผาเขียนป้าย สติกเกอรโฟม พูกัน เลนสซูม กระเป๋า
ใส กลองถายรูป อุปกรณในการเขียนอักษรหรือวาดภาพ 
รวมทั้งวัสดุในการทําป้ายโฆษณาและเผยแพร สื่อสิ่งพิมพ
สื่อประชาสัมพันธ ฯลฯ และคาใชจายอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24  มกราคม  2561
 3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล หมึกเครื่องพิมพโปรแกรมตางๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24  มกราคม  2561
   (กองชาง)

วันที่พิมพ : 26/5/2565  13:32:02 หนา : 104/125



วัสดุอื่น จํานวน 150,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในกิจการประปา  
เชน คลอรีน  สารสม ไสกรอง เครื่องวัดคุณภาพน้ํา ฯลฯ 
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
 3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (กองชาง)

งบลงทุน รวม 3,181,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,619,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก 40  ชอง จํานวน 12,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร  40 ชอง จํานวน 2 หลัง
หลัง ละ 6,000.-  บาท(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
 3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (กองชาง)
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถกระเชา ชนิด 6 ลอ จํานวน 2,500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อรถกระเชา  เป็นรถบรรทุก
ชนิด  6  ลอ ติดตั้งเครนไฮดรอลิก  พรอมกระเชาไฟฟ้า 
จํานวน 1 คัน (สํารวจทั่วไปตามราคาทองตลาด)
  คุณลักษณะทั่วไป
  - ตัวรถชนิด 6  ลอ เครื่องยนตดีเซล 
  - กําลังแรงมาไมนอยกวา 150 แรงมา
  - บรรจุพนักงานไดไมนอยกวา 3 คน(รวมพนักงานขับรถ)
  - ยกน้ําหนักไดไมนอยกวา 4 ตัน/เมตร
  - ยกสูงจากพื้นไดไมนอยกวา 12  เมตร  พรอม
กระเชาไฟฟ้า
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
 3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (กองชาง)
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ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง มอเตอรไฟฟ้า จํานวน 18,200 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง
มอเตอรไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง(จัดซื้อตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)
   คุณลักษณะดังนี้
  -สูบน้ําได 1,130  ลิตรตอนาที
  -ใชมอเตอรไฟฟ้า ขนาดทอสงไมนอยกวา 3  นิ้ว (75
  มิลลิเมตร)
  -สูบน้ําไดไมนอยกวา 13.50   เมตร หรือประมาณ 
45 ฟุต
  -อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอร
ไฟฟ้าตองมีครบชุด  พรอมที่จะใชงานได
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
 3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 (ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑปีปัจจุบัน)
 (กองชาง)

ปัมน้ําซัมเมิรส จํานวน 25,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อปัมน้ําซัมเมิรสมอเตอร ขนาด  1.5 
แรงมา จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
 3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 (จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด)
 (กองชาง)
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ตูคอนโทรล จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นจัดซื้อตูคลอนโทรล  3 เฟส และ 2 เฟส 
จํานวน 1 ตู  เป็นเงิน 20,000.- บาท
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที2่7  มิถุนายน 2559
  2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
 3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด)
  (กองชาง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 44,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
จํานวน 2 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิตอล)  
   ตามระเบียบ/หนังสื่อสั่งการ  ดังนี้
 1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที2่7  มิถุนายน 2559
  2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
 3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 
0808.2/ว1544 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  (กองชาง)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 562,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 462,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาบํารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางตางๆ 
ที่เป็นทรัพยสินของทางองคการบริหารสวนตําบลหมากหญา 
ใชงานไดตามปกติ เชน ปรับปรุงซอมแซมอาคาร อาคารสิ่งปลูก
สรางและอสังหาริมทรัพยอื่นๆ ซึ่งเป็นทรัพยสินในความรับ
ผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหมากหญา
 ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16 
และมาตรา  17
  (ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหมากหญากําหนด)
  (กองชาง) 

คาปรับปรุงภูมิทัศน จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นที่ปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลหมากหญา
 ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16  
และมาตรา  17
  (ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหมากหญากําหนด)
  (กองชาง)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,390,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,390,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 1,390,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ถนนผาสิงห 2 จํานวน 30,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
ถนนผาสิงห 2 จากเสาไฟฟ้าเดิมยาวไปทางทิศตะวันออก 
ระยะทาง 120  เมตร จํานวน 3  ตน
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 2)หนังสือกระทรางมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
   (ตามแบบแปลนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองวัวซอ)
   (กองชาง) 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บานหมากหญา หมู 1 จํานวน 250,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
ซอยแกวสังหาร บานหมากหญา  หมูที่ 1ตําบลหมากหญา 
อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 500  เมตร
  ตามระเบียบ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
  2)หนังสือกระทรางมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
  (ตามแบบแปลนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองวัวซอ)
  (กองชาง)
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมู 2 จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
(ซอยหนองผือ) หมูที่  2 ระยะทาง  125  เมตร  
จํานวน  3  ตน
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 2)หนังสือกระทรางมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
  (ตามแบบแปลนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองวัวซอ)
  (กองชาง) 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมู 2 บานโคกสวาง จํานวน 220,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ซอย
หวยบานคาบ หมูที2่ บานโคกสวาง ระยะทาง  440  เมตร 
จํานวน  22  ตน 
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 2)หนังสือกระทรางมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
   (ตามแบบแปลนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองวัวซอ)
   (กองชาง)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมู 5 จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ซอยสวน
แตงบานผาสิงห หมู 5 ระยะทาง 200 เมตร จํานวน 6 ตน
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 2)หนังสือกระทรางมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
  (ตามแบบแปลนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองวัวซอ)
  (กองชาง)
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมู 7 จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมู 7 
บานโนนสมบูรณ ซอย นุมนิ่ม จากเสาไฟฟ้าเดิมยาวไปทาง
ทิศใต ระยะทาง 120  เมตร จํานวน 4 ตน 
  ตามระเบียบ/หนังสือสัสงการ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  
มาตรา 16 และมาตรา 17
   (ตามแบบแปลนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองวัวซอ)
   (กองชาง)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 10 จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
(ซอยโรงกลั่นสุรา ) หมูที่ 10 จากเสาไฟฟ้าเดิมยาวไป
ทางทิศตะวันออกระยะทาง 100 เมตร จํานวน 2 ตน  
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 2)หนังสือกระทรางมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
  (ตามแบบแปลนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองวัวซอ)
  (กองชาง) 
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ําพรอมลงหมอแปลง หมู 10 จํานวน 660,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและ
แรงต่ําพรอมลงหมอแปลงไฟฟ้า ถนนสายหวยฮูปลา หมูที่ 10
บานโคกสวาง  ชวงตอจากหมอแปลงไฟฟ้าเดิมยาวไป
ทางทิศตะวันตก  ระยะทาง 1,500  เมตร
  ตามระเบียบ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 2)หนังสือกระทรางมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
  (ตามแบบแปลนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองวัวซอ)
  (กองชาง)

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บานหมากหญา หมู 8 จํานวน 80,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
ซอยจํารัส หมูที่ 8  บานหมากหญา ระยะทาง 160 เมตร 
จํานวน  8  ตน 
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 2)หนังสือกระทรางมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
   (ตามแบบแปลนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองวัวซอ)
   (กองชาง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ้น  ดวนมาก 
ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
 2)หนังกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท0810.6/
ว 3336  ลงวันที่ 18  พฤษภาคม 2561 
 3)หนังกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 
0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 
  (สํานักงานปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแกไขปัญหา
การแพรระบาดของยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชนในพื้นที่อําเภอ
หนองวัวซอ ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอหนองวัวซอ  คา
ใชจายประกอบไปดวย
  1.จัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด  
     -ชุดตรวจหาสารเสพติด(ยาบา) 
     -ชุดตรวจหาสารเสพติด(กัญชา) 
  2.คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ(หมึกเครื่องปริ้นเตอร,กระดาษ A4
 ปากกาลูกลื่น)
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 2)หนังสือกระทรางมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192 
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
  (สํานักงานปลัด)   

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการแขงขันกีฬาประชาชน เยาวชน ตําบลหมากหญา จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแขงขันกีฬาประชาชน เยาวชน
ตําบลหมากหญา 
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
   (กองการศึกษาฯ)
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คาใชจายในการรวมแขงขันกีฬาของบุคลากร อบต.หมากหญา จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับรวมแขงขันกีฬาตาง ๆ ที่ อบต. 
ตองเขารวมแขงขัน  เชน กีฬาเชื่อมสัมพันธอําเภอหนองวัวซอ   
(โนนอําเภอคัพ) กีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่นสัมพันธ 
กีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี ฯลฯ เป็น
คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาบํารุง
สนาม คาวัสดุอุปกรณกีฬา ฯลฯ  และคาใชจายอื่นอันเกี่ยว
เนื่องกับโครงการนี้ 
 ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  (กองการศึกษาฯ)

คาใชจายในการสนับสนุนสงเสริมการเขารวมแขงขันกีฬาของ
ประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับโครงการจัดสงประชาชนเขารวม
แขงขันกีฬาตางๆ  ทั้งระดับกีฬาทองถิ่น  กีฬาระดับอําเภอ
หรือระดับจังหวัด ฯลฯ  เป็นคาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา คาอาหาร 
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาบํารุงสนาม คาวัสดุอุปกรณกีฬา
ฯลฯ และคาใชจายอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้
  ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  (กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณกีฬา เชน ฟุตบอล 
วอลเลยบอล ตะกรอ  ตาขายฟุตบอล  ตาขายตะกรอ ฯลฯ 
และคาใชจายอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุกีฬา 
  ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
  (กองการศึกษาฯ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 295,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 295,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 295,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดทําโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี
ภาคฤดูรอนของ อปท.

จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อเป็นคาใชจายในการสงเสริมการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา
และบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่นหรือ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น จายเป็นคาสนับสนุนชุมชนใน
การจัดขบวนแห คาจัดทําสื่อโฆษณาและป้ายประชาสัมพันธ 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล สําหรับผูเขารวมกิจกรรม คาสถานที่จัดงาน 
คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวม
คาติดตั้งและรื้อถอน เชนเครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง 
เต็นท เวที คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  คา
จางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ 
คาสาธารณูปโภคตางๆ ฯลฯและคาใชจายอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับ
โครงการนี้
  ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  (กองการศึกษาฯ)
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คาใชจายในการสงเสริมงานประเพณีและวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใชจายในการสงเสริมงานประเพณี  เชน  บุญ
ประเพณีเขาพรรษา  บุญเบิกบาน  ฮีตสิบสองครองสิบสี่ สูขวัญ
บานสูขวัญเมือง  จายเป็นคาตกแตงสถานที่  คาถวยรางวัล คาเงิน
รางวัล  คาของรางวัล คาสนับสนุนชุมชนในการจัดขบวนแห คา
จัดทําสื่อโฆษณาและป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาน้ําดื่ม    คาน้ําแข็งสําหรับผูเขารวมกิจกรรม  
คาตอบแทนการตัดสิน  คาตอบแทนพิธีกร  คาจางเหมาเครื่อง
เสียง คาเชาเวที คาพลุตะไล คาดอกไมประดับแทนกลาวรายงาน
และเวที คาแพรป้ายเปิดงาน คาวัสดุอุปกรณการจัดกิจกรรม ฯลฯ
  และคาใชจายอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้
  ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทงอถิ่น ที่ มท 0810.6/
ว 1378 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
  (กองการศึกษาฯ)

คาใชจายในโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและเส็งกองกิ่ง จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จาย
เป็นคาตกแตงสถานที่ คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล คาของรางวัล  
คาสนับสนุนชุมชนในการจัดขบวนแห คาจัดทําสื่อโฆษณาและ
ป้ายประชาสัมพันธ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาน้ําดื่ม  คาน้ําแข็งสําหรับผูเขารวมกิจกรรม  คาตอบแทน
การตัดสิน คาตอบแทนพิธีกร คาจางเหมา เครื่องเสียง คาเชา
เวที คาพลุตะไล  คาดอกไมประดับแทนกลาวรายงานและเวที  
คาแพรป้ายเปิดงาน  คาวัสดุอุปกรณการจัดกิจกรรม  ฯลฯ 
และคาใชจายอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้
 ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทงอถิ่น ที่ มท 0810.6/
ว 1378 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
  (กองการศึกษาฯ)
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คาใชจายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง เชน คาตกแตงสถานที่ คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล  
คาของรางวัล คาสนับสนุนชุมชนในการจัดขบวนแห คาจัดทํา
สื่อโฆษณาและป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็งสําหรับผูเขารวมกิจกรรม คาตอบ
แทนการตัดสิน คาตอบแทนพิธีกร คาจางเหมาเครื่องเสียง คาเชา
เวที คาดอกไมประดับแทนกลาวรายงานและเวที คาแพรป้าย
เปิดงาน คาวัสดุอุปกรณการจัดกิจกรรม ฯลฯ และคาใชจายอื่น
อันเกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้
  ตามระเบียบ/ หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทงอถิ่น ที่ มท 0810.6/
ว 1378 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
  (กองการศึกษาฯ)

คาใชจายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการการจัดงานประเพณี
สงกรานต จายเป็นคาตกแตงสถานที่  คาสนับสนุนชุมชนใน
การจัดขบวนแห คาจัดทําสื่อโฆษณาและป้ายประชาสัมพันธ  
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนการตัดสิน 
คาจางเหมาเครื่องเสียง  คาวัสดุอุปกรณการจัดกิจกรรม  ฯลฯ 
และคาใชจายอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้
   ตามระเบียบ ดังนี้
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทงอถิ่น ที่ มท 0810.6/
ว 1378 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
  (กองการศึกษาฯ)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 993,000 บาท

งบลงทุน รวม 993,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 993,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสราง/ตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผาสิงห จํานวน 495,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางตอเติมอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานผาสิงห ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด เพื่อปรับปรุงและ
ขยายอาคารใหมีพื้นที่เพียงพอตอการใชสอย
   ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
  2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
  (กองการศึกษาฯ)

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 7 บานโนนสมบูรณ จํานวน 498,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินโครงการกอสรางถนน คสล.ซอยฐานบั้งไฟ 
หมูที่ 7 บานโนนสมบูรณ ตําบลหมากหญา (ตอจากสถานที่
กอสรางเดิม)  ระยะทาง  185  เมตร  ถนนกวาง 5.00 
เมตร หนา 0.15  เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50  
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา  925.00 ตร.ม
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
  2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 (ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลหมากหญากําหนด)
 (กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 255,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเกษตรอินทรียเพาะเลี้ยงใสเดือนดิน จํานวน 5,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการเกษตรอินทรียเพาะเลี้ยง
ใสเดือนดินพลิกชีวิตเกษตรกร โดยจายเป็นคา วัสดุและอุปกรณ
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0816.3/ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
   (สํานักงานปลัด) 

โครงการจัดนิทรรศการมะมวงแฟร จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับจัดนิทรรศการ ออกรานประชา
สัมพันธงานกิจกรรม อบต.หมากหญาในงานมะมวงแฟร
(กาชาดอําเภอหนองวัวซอ)โดยจายเป็นคาตกแตงสถานที่ 
ตกแตงซุมนิทรรศการจัดตกแตงบอรดประชาสัมพันธ  ประดับ
ตกแตงขบวนแห คาเชาชุดและคาแตงตัวนางรําและผูถือป้าย
ขบวนแห คาเชาเครื่องเสียง คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดนิทรรศการ
งานมะมวงแฟรอําเภอหนองวัวซอ ฯลฯ และคาใชจายอื่น
อันเกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0816.3/ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
 -หนสังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0810.6/ว 1378 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
  (สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร 
   ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุ
เครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
   (สํานักงานปลัด)   

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสวนราชการ จํานวน 100,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานกาชาดมะมวงแฟร
(ของดีหนองวัวซอ) ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอหนองวัวซอ
  ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ อปท.
พ.ศ.2559
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 7191 ลงวันที่  3 เมษายน  2560
 3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
   (สํานักงานปลัด)    
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการทองถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สรางป่า 
รักษน้ํา"

จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการทองถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติจิตอาสา สรางป่า รักษน้ํา เชน พันธุไมตางๆ ฯลฯ 
คาอาหารวางพรอมน้ําดื่ม และวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงการฯ
  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
   (สํานักงานปลัด)

โครงการสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เฉลิมพระเกียรติ (ปลูกป่า ปลอยปลา)

จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเฉลิมพระเกียรติ (ปลูกป่า ปลอยปลา) 
โดยแยกเป็น คาพันธปลา พันธุไม คาอาหาร อาหารวางพรอม
เครื่องดื่มและอุปกรณตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
   ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
  (สํานักงานปลัด) 
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐา ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อเป็นคาใชจายในการสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน คาวัสดุ
อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการฯ
   ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1)หนังนสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558
 2)หนังนสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0810.6/ว 1470 ลงวันที่  14 กรกฎาคม  2560
 3)หนังนสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน  2562
   (สํานักงานปลัด) 
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

240,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

220,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,500,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 70,000

สํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

20,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

102,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

324,980

เงินชวยพิเศษ 50,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

240,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

220,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,500,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 70,000

สํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

20,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

102,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

324,980

เงินชวยพิเศษ 50,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

45,600

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

45,600

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

90,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1,410,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 5,475,820 1,720,000 623,000 680,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 73,000 24,000

เงินประจําตําแหนง 289,200 42,000 42,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 300,000

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

20,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 3,350,000 730,000 250,000 558,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

340,000 77,000

เงินวิทยฐานะ 126,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

150,000 25,000 100,000 50,000 50,000

คาเชาบ้าน 420,000 100,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

45,600

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

45,600

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

90,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1,410,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 8,498,820

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 97,000

เงินประจําตําแหนง 415,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 300,000

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

20,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 4,888,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

417,000

เงินวิทยฐานะ 126,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

375,000

คาเชาบ้าน 530,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 25,000 10,000 15,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดสิ่งปฏิกูล 20,000

คาจ้างเหมาบริการ 1,140,000 400,000 400,000 500,000 100,000 700,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 96,000

คาใช้จายในการ รังวัด  
แบงแยก  สอบเขตที่ดิน

10,000

คาใช้จายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา

30,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000 2,500 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดงาน
รัฐพิธี

30,000

คาใช้จายในการจัดงาน
วันที่ระลึกการกอตั้ง
เมืองอุดรธานี

15,000

คาใช้จายในการจัด
นิทรรศการ

20,000 10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

200,000 150,000 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 100,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดสิ่งปฏิกูล 20,000

คาจ้างเหมาบริการ 3,240,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 96,000

คาใช้จายในการ รังวัด  
แบงแยก  สอบเขตที่ดิน

10,000

คาใช้จายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา

30,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

47,500

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดงาน
รัฐพิธี

30,000

คาใช้จายในการจัดงาน
วันที่ระลึกการกอตั้ง
เมืองอุดรธานี

15,000

คาใช้จายในการจัด
นิทรรศการ

30,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

400,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและทัศนศึกษาดู
งานเพิ่มประสิทธภาพ
บุคลากร

100,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 400,000

คาซอมแซมบํารุงรักษา
ยานพาหนะ

200,000

คาเดินทางไปราชการทั้ง
ในและตางประเทศ

50,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม
ตามที่สถาบันพัฒนา
บุคลากรและสถาบัน
การศึกษาตางๆพร้อมทั้ง
หนวยงานภายนอก หรือ
สถานที่ราชการอื่นๆเป็น
ผู้จัด

80,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่
บริการประชาชน

10,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

30,000

โครงการประชุม
ประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและทัศนศึกษาดู
งานเพิ่มประสิทธภาพ
บุคลากร

100,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 400,000

คาซอมแซมบํารุงรักษา
ยานพาหนะ

200,000

คาเดินทางไปราชการทั้ง
ในและตางประเทศ

50,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม
ตามที่สถาบันพัฒนา
บุคลากรและสถาบัน
การศึกษาตางๆพร้อมทั้ง
หนวยงานภายนอก หรือ
สถานที่ราชการอื่นๆเป็น
ผู้จัด

80,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่
บริการประชาชน

10,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

30,000

โครงการประชุม
ประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชน
ที่มีตอการให้บริการ
ของ อบต, หมากหญ้า

10,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ อบต
.หมากหญ้า

10,000

โครงการฝึกอบรมเสริม
สร้างคุณธรรมจริยธรรม 
สําหรับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงาน
จ้าง

20,000

โครงการสงเสริมปลูก
จิตสํานึกให้ผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชน 
สร้างความโปรงใสเพื่อ
ป้องกันการทุจริตตาม
หลักธรรมาภิบาล

10,000

โครงการสํารวจข้อมูล
ที่ดินสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้
เป็นฐานในการรองรับ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชน
ที่มีตอการให้บริการ
ของ อบต, หมากหญ้า

10,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ อบต
.หมากหญ้า

10,000

โครงการฝึกอบรมเสริม
สร้างคุณธรรมจริยธรรม 
สําหรับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงาน
จ้าง

20,000

โครงการสงเสริมปลูก
จิตสํานึกให้ผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชน 
สร้างความโปรงใสเพื่อ
ป้องกันการทุจริตตาม
หลักธรรมาภิบาล

10,000

โครงการสํารวจข้อมูล
ที่ดินสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้
เป็นฐานในการรองรับ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้อง
ถิ่นอีสานและสงเสริม
การทองเที่ยวงานทุงศรี
เมือง

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้
ตัวแกประชาชนและ
บุคลากรในองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 130,000 20,000 10,000 50,000

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัยใน
อาคาร สํานักงาน/สถาน
ศึกษา

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

20,000

โครงการฝึกอบรมผู้
ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย

20,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.) (ฝึกอบรม
ทบทวน/หลักสูตรจัดตั้ง
ใหม)

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้อง
ถิ่นอีสานและสงเสริม
การทองเที่ยวงานทุงศรี
เมือง

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้
ตัวแกประชาชนและ
บุคลากรในองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 210,000

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัยใน
อาคาร สํานักงาน/สถาน
ศึกษา

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

20,000

โครงการฝึกอบรมผู้
ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย

20,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.) (ฝึกอบรม
ทบทวน/หลักสูตรจัดตั้ง
ใหม)

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)

15,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม

40,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์

40,000

โครงการอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติฯ

200,000

คาจัดการเรียนการสอน 230,000

คาใช้จายในการจัดการ
ศึกษา

113,000

คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

100,000

คาใช้จายในโครงการ
คายคุณธรรม จริยธรรม

30,000

วันที่พิมพ์ : 26/5/2565  13:33:05 หน้า : 13/36



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)

15,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม

40,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์

40,000

โครงการอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติฯ

200,000

คาจัดการเรียนการสอน 230,000

คาใช้จายในการจัดการ
ศึกษา

113,000

คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

100,000

คาใช้จายในโครงการ
คายคุณธรรม จริยธรรม

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในโครงการ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
ทางการศึกษา ครู ผู้
ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง ผู้
บริหาร คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และผู้บริหารของ 
อปท.

30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

662,000

คากําจัดสิ่งปฏิกูลขยะ
มูลฝอย

180,000

คาใช้จายในการรณรงค์ 
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

20,000

โครงการตําบลหมาก
หญ้าสะอาด

20,000

โครงการเฝ้าระวังควบ
คุมป้องกันโรคติดตอ

50,000

วันที่พิมพ์ : 26/5/2565  13:33:05 หน้า : 15/36



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในโครงการ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
ทางการศึกษา ครู ผู้
ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง ผู้
บริหาร คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และผู้บริหารของ 
อปท.

30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

662,000

คากําจัดสิ่งปฏิกูลขยะ
มูลฝอย

180,000

คาใช้จายในการรณรงค์ 
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

20,000

โครงการตําบลหมาก
หญ้าสะอาด

20,000

โครงการเฝ้าระวังควบ
คุมป้องกันโรคติดตอ

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ 
ประณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้า 
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักณ์
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัตติ
ราชนารี

50,000

โครงการสํารวจข้อมูล 
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

7,200

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

50,000

คาใช้จายในการขยาย
ผลหมูบ้าน/ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงต้น
แบบ

15,000

คาใช้จายในการจัดงาน
วันผู้สูงอายุ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ 
ประณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้า 
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักณ์
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัตติ
ราชนารี

50,000

โครงการสํารวจข้อมูล 
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

7,200

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

50,000

คาใช้จายในการขยาย
ผลหมูบ้าน/ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงต้น
แบบ

15,000

คาใช้จายในการจัดงาน
วันผู้สูงอายุ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการชวย
เหลือผู้ยากจนและได้รับ
ความเดือดร้อน

20,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมอาชีพให้แก
ประชาชนทั่วไป

30,000

คาใช้จายในการสงเสริม 
พัฒนา สงเคราะห์และ
การเสริมสร้างสภาพ
แวดล้อมเหมาะสมผู้สูง
วัย ผู้พิการ ผู้ป่วยโรค
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

20,000

คาใช้จายในการเสริม
สร้างศักยภาพเครือขาย
แกนนําเด็กและเยาวชน

20,000

คาตรวจวัดคุณภาพน้ํา 10,000

คาใช้จายในโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

20,000

คาใช้จายในการแขงขัน
กีฬาประชาชน เยาวชน 
ตําบลหมากหญ้า
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการชวย
เหลือผู้ยากจนและได้รับ
ความเดือดร้อน

20,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมอาชีพให้แก
ประชาชนทั่วไป

30,000

คาใช้จายในการสงเสริม 
พัฒนา สงเคราะห์และ
การเสริมสร้างสภาพ
แวดล้อมเหมาะสมผู้สูง
วัย ผู้พิการ ผู้ป่วยโรค
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

20,000

คาใช้จายในการเสริม
สร้างศักยภาพเครือขาย
แกนนําเด็กและเยาวชน

20,000

คาตรวจวัดคุณภาพน้ํา 10,000

คาใช้จายในโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

20,000

คาใช้จายในการแขงขัน
กีฬาประชาชน เยาวชน 
ตําบลหมากหญ้า

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัดทํา
โครงการบรรพชา
สามเณรและบวชศีลจาริ
ณีภาคฤดูร้อนของ อปท.

คาใช้จายในการรวม
แขงขันกีฬาของ
บุคลากร อบต.หมาก
หญ้า

คาใช้จายในการสงเสริม
งานประเพณีและวัน
สําคัญทางศาสนา

คาใช้จายในการสนับ
สนุนสงเสริมการเข้ารวม
แขงขันกีฬาของ
ประชาชน

คาใช้จายในโครงการจัด
งานประเพณีบุญบั้งไฟ
และเส็งกองกิ่ง

คาใช้จายในโครงการจัด
งานประเพณีลอยกระทง

คาใช้จายในโครงการจัด
งานประเพณีสงกรานต์

โครงการเกษตรอินทรีย์
เพาะเลี้ยงใส้เดือนดิน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัดทํา
โครงการบรรพชา
สามเณรและบวชศีลจาริ
ณีภาคฤดูร้อนของ อปท.

5,000 5,000

คาใช้จายในการรวม
แขงขันกีฬาของ
บุคลากร อบต.หมาก
หญ้า

10,000 10,000

คาใช้จายในการสงเสริม
งานประเพณีและวัน
สําคัญทางศาสนา

10,000 10,000

คาใช้จายในการสนับ
สนุนสงเสริมการเข้ารวม
แขงขันกีฬาของ
ประชาชน

10,000 10,000

คาใช้จายในโครงการจัด
งานประเพณีบุญบั้งไฟ
และเส็งกองกิ่ง

200,000 200,000

คาใช้จายในโครงการจัด
งานประเพณีลอยกระทง

30,000 30,000

คาใช้จายในโครงการจัด
งานประเพณีสงกรานต์

50,000 50,000

โครงการเกษตรอินทรีย์
เพาะเลี้ยงใส้เดือนดิน

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดนิทรรศการ
มะมวงแฟร์

โครงการท้องถิ่นอาสา 
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
"จิตอาสา สร้างป่า รักษ์
น้ํา"

โครงการสงเสริมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เฉลิมพระเกียรติ (ปลูก
ป่า ปลอยปลา)

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐา ธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 260,000 95,000 20,000 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 10,000 250,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 150,000 40,000

วัสดุกอสร้าง 20,000 10,000 250,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 400,000 3,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดนิทรรศการ
มะมวงแฟร์

100,000 100,000

โครงการท้องถิ่นอาสา 
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
"จิตอาสา สร้างป่า รักษ์
น้ํา"

20,000 20,000

โครงการสงเสริมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เฉลิมพระเกียรติ (ปลูก
ป่า ปลอยปลา)

15,000 15,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐา ธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 400,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 280,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 190,000

วัสดุกอสร้าง 280,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 110,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 403,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 40,000 5,000 10,000 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000 60,000 20,000 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุอื่น 25,000 10,000 150,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,088,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุกีฬา

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,000,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000 500

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

80,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางานทั่วไป 9,000

เก้าอี้สํานักงาน 9,000 14,700

คาใช้จายในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 65,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 250,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุอื่น 185,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,088,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุกีฬา 30,000 30,000

วัสดุการเกษตร 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,000,000

คาบริการโทรศัพท์ 25,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,500

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

80,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางานทั่วไป 9,000

เก้าอี้สํานักงาน 23,700

คาใช้จายในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องเจาะกระดาษ 
และเข้าเลมแบบมือโยก

12,000

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี้

12,000

ซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน
เปิด

18,000

ซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน
เลื่อน

18,000

ตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด 11,000

ตู้เหล็ก แบบ 40 ชอง 6,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 12,000

ถังน้ําแบบพลาสติก 23,600

พัดลมเพดาน 7,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้า แบบ
ธรรมดา ขนาด 15 
กิโลกรัม

18,000

เครื่องตัดหญ้า 9,500

ผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ 30,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22,000

ครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ 8,600

เครื่องคอมพิวเตอร์ 44,000 22,000 44,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องเจาะกระดาษ 
และเข้าเลมแบบมือโยก

12,000

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี้

12,000

ซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน
เปิด

18,000

ซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน
เลื่อน

18,000

ตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด 11,000

ตู้เหล็ก แบบ 40 ชอง 6,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 12,000

ถังน้ําแบบพลาสติก 23,600

พัดลมเพดาน 7,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้า แบบ
ธรรมดา ขนาด 15 
กิโลกรัม

18,000

เครื่องตัดหญ้า 9,500

ผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ 30,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22,000

ครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ 8,600

เครื่องคอมพิวเตอร์ 110,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปริ้นเตอร์ 3,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา แบบหอย
โขง

8,200

เก้าอี้เหล็กบุนวม 12,000

เครื่องดูดฝุ่น 5,000

เครื่องปรับอากาศ 36,200

ชั้นวางของ 3,000

ตู้กระจก 2 บานเลื่อน 12,000

ตู้ล็อกเกอร์ 7,000

ตู้เหล็ก 40 ชอง 6,000

ตู้เหล็กบานทึบ 15,000

โต๊ะทํางาน 25,000

โต๊ะประชุม 25,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดลําโพงพร้อมไมค์ 6,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

20,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถจักรยานยนต์ 44,800

ตู้เหล็ก 40  ชอง 12,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปริ้นเตอร์ 3,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา แบบหอย
โขง

8,200

เก้าอี้เหล็กบุนวม 12,000

เครื่องดูดฝุ่น 5,000

เครื่องปรับอากาศ 36,200

ชั้นวางของ 3,000

ตู้กระจก 2 บานเลื่อน 12,000

ตู้ล็อกเกอร์ 7,000

ตู้เหล็ก 40 ชอง 6,000

ตู้เหล็กบานทึบ 15,000

โต๊ะทํางาน 25,000

โต๊ะประชุม 25,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดลําโพงพร้อมไมค์ 6,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

20,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถจักรยานยนต์ 44,800

ตู้เหล็ก 40  ชอง 12,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รถกระเช้า ชนิด 6 ล้อ 2,500,000

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ
หอยโขง มอเตอร์ไฟฟ้า

18,200

ปัมน้ําซัมเมิร์ส 25,000

ตู้คอนโทรล 20,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

50,000

คาปรับปรุงภูมิทัศน์ 80,000 100,000

คาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

50,000

คาบํารุงรักษา ปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

462,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้าง/ตอ
เติมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านผาสิงห์

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 7 บ้านโนน
สมบูรณ์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รถกระเช้า ชนิด 6 ล้อ 2,500,000

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ
หอยโขง มอเตอร์ไฟฟ้า

18,200

ปัมน้ําซัมเมิร์ส 25,000

ตู้คอนโทรล 20,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

50,000

คาปรับปรุงภูมิทัศน์ 180,000

คาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

50,000

คาบํารุงรักษา ปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

462,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้าง/ตอ
เติมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านผาสิงห์

495,000 495,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 7 บ้านโนน
สมบูรณ์

498,000 498,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน
ของ อปท.

15,000

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้
นําท้องที่ ผู้นําท้องถิ่น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ประจําปี พ.ศ.2564

20,000

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนการจัดงานรัฐพิธี
และ ราชพิธีในวันสําคัญ
ของชาติ

10,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านผาสิงห์

480,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านหมากหญ้า

1,120,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

140,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน
ของ อปท.

15,000

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้
นําท้องที่ ผู้นําท้องถิ่น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ประจําปี พ.ศ.2564

20,000

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนการจัดงานรัฐพิธี
และ ราชพิธีในวันสําคัญ
ของชาติ

10,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านผาสิงห์

480,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านหมากหญ้า

1,120,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

140,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา ถนนผาสิงห์ 2

30,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา บ้านหมากหญ้า 
หมู 1

250,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หมู 2

30,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หมู 2 บ้านโคก
สวาง

220,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หมู 5

60,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หมู 7

40,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หมูที่ 10

20,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงสูงและแรงต่ําพร้อม
ลงหม้อแปลง หมู 10

660,000

อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้าน
หมากหญ้า หมู 8

80,000

อุดหนุนสวนราชการ

รวม 8,841,980 18,016,720 885,700 7,718,400 1,072,000 1,415,000 7,582,200 70,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา ถนนผาสิงห์ 2

30,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา บ้านหมากหญ้า 
หมู 1

250,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หมู 2

30,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หมู 2 บ้านโคก
สวาง

220,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หมู 5

60,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หมู 7

40,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หมูที่ 10

20,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงสูงและแรงต่ําพร้อม
ลงหม้อแปลง หมู 10

660,000

อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้าน
หมากหญ้า หมู 8

80,000

อุดหนุนสวนราชการ 100,000 100,000

รวม 395,000 993,000 310,000 47,300,000
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