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                                               รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

                                                                          ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

                                                                     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง

                                                                      อ าเภอ เฝ้าไร่     จังหวัด หนองคาย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   82,706,197          บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนนุทั่วไป

แยกเป็น
แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) รวม 19,183,778    บาท

งานบริหารทั่วไป (00111) รวม 15,547,304    บาท
งบบุคลากร (520000) รวม 9,376,104      บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) (521000) รวม 4,414,680      บาท
1.1 ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก (210100) 532,080         บาท

เพ่ือจ่ายเปน็ค่าตอบแทนรายเดือนใหก้ับนายกและรองนายก แยกเปน็
 - ต าแหนง่นายกองค์การบริหารสว่นต าบล จ านวน 1 อัตรา

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 21,120  บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 253,440         บาท
 - ต าแหนง่รองนายกองค์การบริหารสว่นต าบล  จ านวน 2 อัตรา

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 11,610  บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 278,640         บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.2 ประเภท เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รองนายก   (210200) 45,600           บาท
เพ่ือจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่ใหก้ับนายกและรองนายก  แยกเปน็
 - ต าแหนง่นายกองค์การบริหารสว่นต าบล  จ านวน 1 อัตรา

(1) ค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่ เดือนละ 1,900    บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 22,800           บาท
 - ต าแหนง่รองนายกองค์การบริหารสว่นต าบล จ านวน 2 อัตรา

(1) ค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่ เดือนละ 950      บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 22,800           บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.3 ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  (210300) 45,600           บาท
เพ่ือจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนพิเศษใหก้ับนายกและรองนายก แยกเปน็
 - ต าแหนง่นายกองค์การบริหารสว่นต าบล จ านวน 1 อัตรา

(1) ค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 1,900    บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 22,800           บาท
 - ต าแหนง่รองนายกองค์การบริหารสว่นต าบล จ านวน 2 อัตรา

(1) ค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 950      บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 22,800           บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.4 ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานกุารของผู้บริหาร อปท. (210400) 90,720           บาท
เพ่ือจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนใหก้ับเลขานกุารนายกองค์การบริหารสว่นต าบล   แยกเปน็
(1)  ค่าตอบแทนเลขานกุาร นายกองค์การบริหาร   เดือนละ 7,560    บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 90,720           บาท
สว่นต าบล
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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1.5 ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (210600) 3,700,680      บาท

(1) ประธานสภา จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 11,610  บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 139,320         บาท
(2) รองประธานสภา จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 9,500    บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 114,000         บาท
(3) เลขานกุารสภา จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 7,560    บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 90,720           บาท
(4) สมาชิกสภา จ านวน 37 อัตรา เดือนละ 7,560    บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 3,356,640      บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) 4,961,424      บาท
2.1 ประเภท เงินเดือนพนกังานส่วนต าบล  (220100) 2,133,360      บาท

เพ่ือจ่ายเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนกังานสว่นต าบลตามต าแหนง่ต่างๆ ดังนี้
 - ต าแหนง่ ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล เดือนละ 34,430  บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 413,160         บาท
 - ต าแหนง่ รองปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล เดือนละ 26,460  บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 317,520         บาท
 - ต าแหนง่ หวัหนา้ส านกังานปลัด เดือนละ 16,570  บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 198,840         บาท
 - ต าแหนง่ นกัทรัพยากรบคุคล เดือนละ 25,270  บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 303,240         บาท
 - ต าแหนง่ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน เดือนละ 18,200  บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 218,400         บาท
 - ต าแหนง่ นติิกร เดือนละ 15,060  บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 180,720         บาท
 - ต าแหนง่ เจ้าพนกังานธุรการ เดือนละ 13,760  บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 165,120         บาท
 - ต าแหนง่ นกัปอ้งกันฯ เดือนละ 15,060  บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 180,720         บาท
 - ต าแหนง่ เจ้าพนกังานปอ้งกันฯ เดือนละ 12,970  บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 155,640         บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2.2 ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานส่วนต าบล (220200) 265,320         บาท
(1) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 13,320           บาท
เพ่ือจ่ายเปน็เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานสว่นต าบลตามต าแหนง่ต่างๆ ดังนี้
 - ต าแหนง่ เจ้าพนกังานธุรการ เดือนละ 555      บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 6,660             บาท
 - ต าแหนง่ เจ้าพนกังานปอ้งกันฯ เดือนละ 555      บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 6,660             บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(2) เงินประจ าต าแหนง่ 168,000         บาท
เพ่ือจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหนง่ใหก้ับพนกังานสว่นต าบลต าแหนง่ผู้บริหาร 

ต าแหนง่ ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล เดือนละ 7,000    บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 84,000           บาท
ต าแหนง่ รองปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล เดือนละ 3,500    บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 42,000           บาท
ต าแหนง่ หวัหนา้ส านกังานปลัด เดือนละ 3,500    บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 42,000           บาท

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(3) เงินค่าตอบแทน 84,000           บาท
เพ่ือจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนรายเดือนใหก้ับพนกังานสว่นต าบลต าแหนง่ผู้บริหาร 

ต าแหนง่ ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล เดือนละ 7,000    บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 84,000           บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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2.3 ประเภท เงินค่าจ้างลูกจ้างประจ า (220600) 240,480         บาท

เพ่ือจ่ายเปน็เงินเดือนใหแ้ก่ลูกจ้างประจ า  ต าแหนง่ต่าง ๆ  ดังนี้
 - ต าแหนง่ นกัจัดการงานทั่วไป เดือนละ 20,040  บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 240,480         บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2.4 ประเภท เงินค่าจ้างพนกังานจ้าง (220600) 2,070,264      บาท
เพ่ือจ่ายเปน็เงินค่าจ้างใหก้ับพนกังานจ้าง ดังนี้
พนกังานจ้างตามภารกิจ
 - ต าแหนง่ ผช.จนท.วิเคราะหฯ์ จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 19,011  บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 228,132         บาท
 - ต าแหนง่ ผช.จนท.บนัทกึข้อมูล จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 11,481  บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 137,772         บาท
 - ต าแหนง่ ผช.จนท.ธุรการ จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 11,481  บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 137,772         บาท
 - ต าแหนง่ นกัการภารโรง จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 12,157  บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 145,884         บาท
 - ต าแหนง่ พนกังานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 12,448  บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 149,376         บาท
 - ต าแหนง่ คนงานประจ ารถบรรทุกน้ าฯ จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 11,585  บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 139,020         บาท
 - ต าแหนง่ พนกังานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 10,119  บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 121,428         บาท
พนกังานจ้างทั่วไป
 - ต าแหนง่ ยาม จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 9,360    บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 112,320         บาท
 - ต าแหนง่ คนงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา เดือนละ 9,360    บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 224,640         บาท
 - ต าแหนง่ คนงานประจ ารถขยะ จ านวน 4 อัตรา เดือนละ 9,360    บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 449,280         บาท
 - ต าแหนง่ พนกังานขับรถยนต์ จ านวน 2 อัตรา เดือนละ 9,360    บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 224,640         บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2.5 ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจ้าง 252,000         บาท
(1) เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราว 
เพ่ือจ่ายเปน็เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานจ้างตามต าแหนง่ต่างๆ ดังนี้

พนกังานจ้างตามภารกิจ
 - ต าแหนง่ ผช.จนท.บนัทกึข้อมูล จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 2,000    บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 24,000           บาท
 - ต าแหนง่ ผช.จนท.ธุรการ จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 2,000    บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 24,000           บาท
 - ต าแหนง่ นกัการภารโรง จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 2,000    บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 24,000           บาท
 - ต าแหนง่ พนกังานขับรถยนต์ จ านวน 2 อัตรา เดือนละ 2,000    บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 48,000           บาท
 - ต าแหนง่ คนงานประจ ารถบรรทุกน้ าฯ จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 2,000    บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 24,000           บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
พนกังานจ้างทั่วไป
 - ต าแหนง่ ยาม จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 1,000    บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 12,000           บาท
 - ต าแหนง่ คนงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา เดือนละ 1,000    บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 24,000           บาท
 - ต าแหนง่ คนงานประจ ารถขยะ จ านวน 4 อัตรา เดือนละ 1,000    บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 48,000           บาท
 - ต าแหนง่ พนกังานขับรถยนต์ จ านวน 2 อัตรา เดือนละ 1,000    บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 24,000           บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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งบด าเนนิงาน (530000) 6,091,000      บาท

1. หมวด ค่าตอบแทน (531000) 665,000         บาท
1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏบัิติราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่องค์การบริหารส่วนต าบล 523,000 บาท

เพ่ือจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชนใ์หแ้ก่องค์การบริหารสว่นต าบล
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 50,000           บาท

เพ่ือจ่ายเปน็ค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารสว่นต าบล ส าหรับคณะกรรมการตรวจการจ้างงาน
ก่อสร้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์การบริหารสว่นต าบล การเปดิซองสอบราคา หรือกรรมการก าหนดราคากลางตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ.2537 ข้อ 4
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(2) ค่าตอบแทนประโยชนต์อบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 473,000         บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าตอบแทนประโยชนต์อบแทนอ่ืนเปน็กรณีพิเศษ (เงินโบนสั) ใหแ้ก่พนกังานสว่นต าบลพนกังานจ้างตามภารกิจ 
และพนกังานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.2 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลาราชการ  (310300) 40,000           บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ  ส าหรับพนกังานสว่นต าบล  ลูกจ้างองค์การบริหารสว่นต าบล
หนองหลวงที่ได้รับอนมุัติใหป้ฏบิติัหนา้ที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว2409 ลงวันที่ 17 พฤษจิกายน พ.ศ.2559 เร่ืองการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.3 ประเภท ค่าเช่าบ้าน  (310400) 42,000           บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนกังานสว่นต าบล ที่ปฏบิติังานใหแ้ก่องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง ตามหนงัสอื
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบา้นของข้าราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.4 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500) 60,000           บาท
เพ่ือจ่ายเปน็เงินช่วยหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่ พนกังานสว่นต าบลและคณะผู้บริหารทอ้งถิน่ ตามระเบยีบและหนงัสอื
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่วกับการศึกษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบบัที่3) พ.ศ.2549 และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สงิหาคม พ.ศ.2559 เร่ืองประเภทและอัตรา
เงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2. หมวด ค่าใช้สอย (532000) 1,530,000      บาท
2.1 ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) 530,000         บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 400,000         บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาแรงงานภายนอก  ค่าจ้างเหมาแบกหามสมัภาระ  ค่าล้างฟิล์ม ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนงัสอื เข้าปกหนงัสอื 
ค่าธรรมเนยีม  และค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ ค่าซกัฟอก ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างประชาสมัพันธ์กิจกรรมหรืองานประเพณี
ทอ้งถิน่ รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ โดยถือปฏบิติัตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว7120 ลงวันที่
9 ธันวาคม พ.ศ.2559 เร่ืองการเบกิค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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(2) ค่าธรรมเนยีม  และค่าลงทะเบียนต่างๆ 100,000         บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าธรรมเนยีม  และการลงทะเบยีนของพนกังานสว่นต าบล  คณะผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบลสมาชิกสภา
องค์การบริหารสว่นต าบล  ในการเข้ารับการฝึกอบรม  เปน็ต้นโดยถือปฏบิติัตาม ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(3) ค่าประกันรถประเภทต่างๆ 30,000           บาท
เพ่ือเปน็ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถประเภทต่างๆ รวมถึงค่าบริการตรวจสภาพรถ และค่าธรรมเนยีมอ่ืนที่เกีย่วข้อง ฯลฯ
ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2633 ลงวันที่ 14 สงิหาคม 2552
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2.2 ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  (320200) 210,000         บาท
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 130,000         บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล ต้อนรับสว่นราชการผู้ที่มาศึกษาดูงานและวันส าคัญต่างๆ ค่าของขวัญ 
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกีย่วเนื่องในการเลีย้งรับรอง และค่าใช้จ่ายอ่ืนฯลฯ ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว2381 ลงวันที่  28  กรกฎาคม   2548 เร่ืองการต้ังงบประมาณและการเบกิจ่ายค่าเลีย้งรับรองของอปท.
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(2) ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการ 80,000           บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าเลีย้งรับรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่ หรือคณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการ  ค่าอาหาร เคร่ืองดื่มต่าง ๆ 
เคร่ืองใช้ในการเลีย้งรับรองและค่าบริการอ่ืน ๆ ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ลงวันที่  28  กรกฎาคม   2548
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2.3 ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบัิติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   แยกเปน็ 590,000         บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000         บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าเดินทางไปราชการ  ค่าลงทะเบยีน และรายจ่ายไม่เกีย่วเนื่องกับหมวดรายจ่ายอ่ืน ๆ โดยถือปฏบิติัตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหนา้ที่ทอ้งถิน่ พ.ศ.2555 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารทอ้งถิ่นและสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 70,000           บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกต้ัง ค่าวัสดุ อุปกรณ์เคร่ืองเขียนกระดาษไข กระดาษโรเนยีว หมึกโรเนยีว น้ ายาลบ
กระดาษไข ผ้าปา้ยแสดงที่ลงคะแนน ปา้ยบอกที่เลือกต้ังค่าจัดท ากระดานกรอกคะแนน ปา้ยประชาสมัพันธ์ในการเลือกสมาชิก
สภาและผู้บริหารทอ้งถิน่รวมถึงการเลือกต้ังซอ่ม  ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมต าบล 40,000           บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าฝึกอบรม  และประชุมประชาคมต าบล  เช่น อาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าพาหนะประชาสมัพันธ์
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงาน 300,000         บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน  ค่าเช่ารถ  ค่าเอกสารต่างๆ ค่าที่พัก ค่าอบรม ตลอดจนการเดินทางไปดูงานต่างประเทศ  
และตามที่หนว่ยงานราชการอ่ืน ๆ  ของผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล  พนกังานสว่นต าบล  ลูกจ้าง ก านนั 
ผู้ใหญ่บา้น อาสาสมัครดูแลผู้สงูอายุที่บา้น  (อผส.)  ฯลฯ โดยถือปฏบิติัตาม ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(5) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 50,000           บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์  อาหาร  เคร่ืองดื่ม  และค่าจ้างเหมา ถ่ายเอกสาร  และค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์รูปเล่ม 
แผนพัฒนาต าบล  ตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาต าบล ตามหนงัสอื กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว0600 
ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(6) ค่าใช้จ่ายศูนย์ข้อมลูข่าวสารระดับต าบล 30,000           บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับต าบล  ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ โฆษณาเผยแพร่
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2.4 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (320100) 200,000         บาท
(1) ค่าบ ารุงรักษา และซอ่มแซมครุภัณฑ์ 200,000         บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซมทรัพย์สนิ เช่นซอ่มแซมครุภัณฑ์ส านกังาน ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนสง่ เช่น รถยนต์  รถจักรยานยนต์ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัดส าเนา
เคร่ืองปรับอากาศ  ตู้  โต๊ะ  เปน็ต้น
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3. หมวด ค่าวัสดุ (533000) 1,240,000      บาท
3.1 ประเภท วัสดุส านกังาน  (330100) 150,000         บาท

(1) จัดซื้อวัสดุส านกังาน 150,000         บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าวัสดุส านกังาน รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2.รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอ่มแซมบ ารุงรักาทรัพย์สนิใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนสง่ ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ังเปน็ต้น
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3.2 ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000           บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ของ  องค์การบริหารสว่นต าบล  เช่น  ไม้กวาด  แปรง  สบู่  ผงซกัฟอก  ถาด  มีด  น้ าดื่ม
ส านกังานและเคร่ืองกรองน้ า  ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3.3 ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 350,000         บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา   รถยนต์  รถจักรยานยนต์  ของ  องค์การบริหารสว่นต าบล  ใหอ้ยู่ในพร้อมที่จะใช้งาน
ได้ดีอยู่เสมอ  เช่น  แบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  เพลา  ตลับลูกปนื  หม้อน้ ารถยนต์  เปน็ต้น  ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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3.4 ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 600,000         บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ ส าหรับใช้ในการปฏบิติังานของ  องค์การบริหารสว่นต าบล  เช่น  น้ ามันดีเซล
น้ ามันเบนซนิ  น้ ามันเคร่ือง  น้ ามันจารบ ี เปน็ต้น
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3.5 ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 120,000         บาท
(1) วัสดุอุปกรณ์ในการโฆษณาและเผยแพร่ 70,000           บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการโฆษณาและเผยแพร่งานของ องค์การบริหารสว่นต าบล  เช่น กระดาษเขียนโปรเตอร์ 
พู่กันและส ี ฟิล์ม รูปสหีรือขาวด าที่ได้จากการ  ล้าง  อัดขยาย  ฯลฯ   เปน็ต้น
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(2) จัดท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสาร 50,000           บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ยรณรงค์ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  ของต าบลหนองหลวงและข่วสารของหนว่ยงาน  ต่าง ๆ
ที่เกีย่วข้อง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

4. หมวด ค่าสาธารณูปโภค (534000) 2,656,000      บาท
4.1 ประเภท ค่าไฟฟ้า  (340100) 2,500,000      บาท

เพ่ือจ่ายเปน็ค่าไฟฟ้าอาคารในความรับผิดชอบและระบบประปาภายในต าบลหนองหลวง  ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

4.2 ประเภท ค่าโทรศัพท ์(340300) 20,000           บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าโทรศัพท ์ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารสว่นต าบลที่ใช้ติดต่อ  ประสานงานกับหนว่ยงานราชการอ่ืน  เปน็ต้น
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

4.3 ประเภท ค่าไปรษณีย์ (340400) 36,000           บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าไปรษณีย์   โทรเลข  ธนาณัติ  ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร  ค่าธรรมเนยีมการโอนเงินในระหว่างสาขา ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์เพ่ือใช้งานขององค์การบริหารสว่นต าบล   ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

4.4 ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500) 100,000         บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าโทรสาร  ค่าธรรมเนยีมอินเตอร์เนต็ ค่าติดต้ังระบบอินเตอร์เนต็ต าบลติดต้ังระบบแลนและค่าสื่อสารอ่ืนๆ เกีย่วกับ
การใช้บริการ  เปน็ต้น
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทนุ (540000) รวม 80,200           บาท
5 หมวด ค่าครุภัณฑ ์ (541000) รวม 80,200           บาท

5.1 ประเภท ครุภัณฑส์ านกังาน (410100) 11,000           บาท
(1) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 11,000           บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานส าหรับส านกังาน   จ านวน 2 ตู้   ราคาตู้ละ  5,500  บาท 
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เพ่ือใช้ในงานขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง
(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านกัมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังานงบประมาณ มีนาคม2560)  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

5.2 ประเภท ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 40,600           บาท
(1)จัดซื้อเครือ่งส ารองไฟ   
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟ  ขนาด  1  kva    จ านวน  6  เคร่ือง  ราคาเคร่ืองละ  5,800  บาท 34,000           บาท
คุณลักษณะ มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่นอ้ยกว่า   1  kva  (600  Watts)

สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่นอ้ยกว่า   15   นาที
เพ่ือใช้ในงานขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าป ี พ.ศ. 2560)  ณ วันที่   21  เมษายน  2560 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(2) จัดซื้อเครือ่งพิมพ์ชนดิเลเซอร์   หรือชนดิ  LED  ขาวด า 6,600             บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์  หรือชนดิ  LED    จ านวน  2  เคร่ือง  ราคาเคร่ืองละ  3,300  บาท
คุณลักษณะ มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า  600x600  dpi

มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง ไม่นอ้ยกว่า  18  หนา้  ต่อนาท ี (ppm)
มีหนว่ยความจ า  (Memory)  ขนาดไม่นอ้ยกว่า   8   MB
มีช่องเชือ่มต่อ  (Interface)  แบบ  Parallel  หรือ  USB   2.0   หรือดีกว่า  จ านวนไม่นอ้ยกว่า  1  ช่อง
สามารถใช้ได้กับ   A4 , Letter , Legal  และ  Custom  โดยมีถาดใสก่ระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า   150  แผ่น

เพ่ือใช้ในงานขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าป ี พ.ศ. 2560)  ณ วันที่   21  เมษายน  2560 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

5.2 ประเภท ครุภัณฑส์ านกังาน
(1)จัดซื้อเครือ่งปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนดิตั้งพ้ืนหรือชนดิแขวน(มรีะบบฟอกอากาศ)   28,600           บาท
คุณลักษณะ มีขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บทียูี

ราคาที่ก าหนดเปน็ราคาที่รวมค่าติดต้ัง
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5
ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนว่ยสง่ความเย็นและหนว่ยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
เคร่ืองปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนภุาคฝุ่นละอองและถอดล้างท าความสะอาดได้
มีความหนว่งเวลาท างานของคอมเพรสเซอร์

(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านกัมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังานงบประมาณ มีนาคม  2560)  
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งานบริหารงานคลัง (00113) รวม 3,636,474    บาท
งบบุคลากร   (520000) รวม 2,243,688    บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,243,688    บาท
1.1 ประเภท เงินเดือนพนกังานส่วนต าบล (521000) 1,117,920    บาท

เพ่ือจ่ายเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนกังานสว่นต าบลตามต าแหนง่ต่างๆ ดังนี้
 - ต าแหนง่ เดือนละ 30,220     บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 362,640       บาท
 - ต าแหนง่ นกัวิชาการคลัง เดือนละ 24,480     บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 293,760       บาท
 - ต าแหนง่ นกัวิชาการเงินและบญัชี เดือนละ 15,060     บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 180,720       บาท
 - ต าแหนง่ เจ้าหนา้ที่จัดเก็บรายได้ เดือนละ 11,700     บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 140,400       บาท
 - ต าแหนง่ เจ้าหนา้ที่พัสดุ เดือนละ 11,700     บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 140,400       บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.2 ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานส่วนต าบล (220200) 84,600         บาท
(1) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 42,600         บาท
เพ่ือจ่ายเปน็เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานสว่นต าบลตามต าแหนง่ต่างๆ ดังนี้
 - ต าแหนง่ เจ้าหนา้ที่จัดเก็บรายได้ เดือนละ 1,775      บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 21,300         บาท
 - ต าแหนง่ เจ้าหนา้ที่พัสดุ เดือนละ 1,775      บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 21,300         บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(2) เงินประจ าต าแหนง่ 42,000         บาท
เพ่ือจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหนง่ใหก้ับผู้อ านวยการกองคลัง
 - ต าแหนง่ ผู้อ านวยการกองคลัง เดือนละ 3,500      บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 42,000         บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.3 ประเภท เงินค่าจ้างพนกังานจ้าง (220600) 897,168       บาท
เพ่ือจ่ายเปน็เงินค่าจ้างใหก้ับพนกังานจ้าง ดังนี้
พนกังานจ้างตามภารกิจ
 - ต าแหนง่ เดือนละ 12,355     บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 148,260       บาท
 - ต าแหนง่ เดือนละ 11,221     บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 134,652       บาท
 - ต าแหนง่ เดือนละ 12,573     บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 150,876       บาท
 - ต าแหนง่ เดือนละ 10,119     บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 121,428       บาท
 - ต าแหนง่ เดือนละ 9,776      บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 117,312       บาท
พนกังานจ้างทั่วไป
 - ต าแหนง่ เดือนละ 9,360      บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 224,640       บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.4 ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจ้าง 144,000 บาท
(1) เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราว 144,000 บาท

ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่บนัทกึข้อมูล 1 อัตรา

ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ  1 อัตรา

ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่จัดเก็บรายได้ 1 อัตรา

ด้านบริหารทั่วไป (00100) : กองคลัง

ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่การเงินและบญัชี 1 อัตรา

คนงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา

ผู้อ านวยการกองคลัง

ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่พัสดุ  1 อัตรา

กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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เพ่ือจ่ายเปน็เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานจ้างตามต าแหนง่ต่างๆ ดังนี้
พนกังานจ้างตามภารกิจ
 - ต าแหนง่ เดือนละ 2,000      บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 24,000         บาท
 - ต าแหนง่ เดือนละ 2,000      บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 24,000         บาท
 - ต าแหนง่ เดือนละ 2,000      บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 24,000         บาท
 - ต าแหนง่ เดือนละ 2,000      บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 24,000         บาท
 - ต าแหนง่ เดือนละ 2,000      บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 24,000         บาท
พนกังานจ้างทั่วไป
 - ต าแหนง่ เดือนละ 1,000      บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 24,000         บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบด าเนนิงาน (530000) 1,283,886 บาท
1. หมวด ค่าตอบแทน (531000) 353,886 บาท

1.1 ค่าตอบแทนประโยชนต์อบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 251,886 บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าตอบแทนประโยชนต์อบแทนอ่ืนเปน็กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าป)ี ใหแ้ก่พนกังานสว่นต าบล พนกังาน
จ้างตามภารกิจ และพนกังานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง
โดยถือปฏบิติัตาม ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชนต์อบแทนอ่ืนเปน็กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน็รางวัล
ประจ าปแีก่พนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.2 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลาราชการ  (310300) 30,000 บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติัราชการนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังานสว่นต าบลและพนกังานจ้างทั่วไปและผู้มีสทิธิที่ปฏบิติั
งานราชการของ องค์การบริหารสว่นต าบล ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤษจิกายน พ.ศ.2559 
เร่ืองการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.3 ประเภท ค่าเช่าบ้าน 42,000         บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนกังานสว่นต าบล  ที่ปฏบิติังานราชการขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบา้นของข้าราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.4 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000         บาท
เพ่ือจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่ พนกังานสว่นต าบลและผู้มีสทิธิตามกฎหมายที่ปฏบิติังานราชการของ
องค์การบริหารสว่นต าบล ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่วกับการศึกษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
 พ.ศ.2541และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบบัที่3) พ.ศ.2549 และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สงิหาคม 
พ.ศ.2559 เร่ืองประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2. หมวด ค่าใช้สอย (532000) 630,000       บาท
2.1 ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 450,000       บาท

ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่การเงินและบญัชี 1 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่บนัทกึข้อมูล 1 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่จัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่พัสดุ  1 อัตรา

คนงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา

ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ  1 อัตรา

กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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(1) ค่าธรรมเนยีมและลงทะเบียนต่างๆ  100,000       บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าธรรมเนยีมค่าลงทะเบยีนของพนกังานสว่นต าบลพนกังานจ้างและผู้มีสทิธิในการเข้ารับการฝึกอบรมสมัมนา เปน็ต้น
โดยถือปฏบิติัตาม ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(2) ค่าจ้างเหมาโครงการจัดท าแผนที่กายภาพ แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 300,000       บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาจัดท าแผนที่กายภาพทั้งระบบ การจัดท าแผนที่ภาษี และทะเบยีนทรัพย์สนิเขตต าบลหนองหลวง และเพ่ือ
จ่ายเปน็ค่าตอบแทนตามโครงการจัดเก็บภาษีดีเด่นประจ าปโีดยประมาณ  เพ่ือใหก้ารบริหารจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารสว่น
ต าบล เปน็ไปอย่างมีประสทิธิภาพมากขึ้นและค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเสริมศักยภาพ  การจัดเก็บภาษี  ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 30,000         บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวทางวิทยุกระจายเสยีง  โทรทศัน ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ 20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาแรงงานภายนอก  ค่าจ้างเหมาแบกหามสมัภาระ  ค่าล้างฟิล์ม ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนงัสอื เข้าปกหนงัสอื 
ค่าธรรมเนยีม  และค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ ค่าซกัฟอก ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างประชาสมัพันธ์กิจกรรมหรืองานประเพณี
ทอ้งถิน่ รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ โดยถือปฏบิติัตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว7120 ลงวันที่
9 ธันวาคม พ.ศ.2559 เร่ืองการเบกิค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2.2 ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบัิติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 100,000       บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000       บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรส าหรับเปน็ค่าเบี้ยเลีย้งเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ในการเดินทางไปราชการเพ่ือไปอบรมสมัมนาของพนกังานสว่นต าบล   พนกังานจ้าง   ที่ปฏบิติั
ราชการของ  องค์การบริหารสว่นต าบล โดยถือปฏบิติัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหนา้ที่ทอ้งถิน่ พ.ศ.2555 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2.3 ประเภท รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมทรัพย์สิน   (320400) 80,000         บาท
(1) ค่าบ ารุงรักษา หรือซอ่มแซมครุภัณฑ์ 80,000         บาท
เพ่ือเปน็ค่าบ ารุงรักษา  ซอ่มแซมครุภัณฑ์ เช่น เคร่ืองพิมพ์ดีดี ตู้ โต๊ะ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองอัดส าเนา เคร่ืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3. หมวด ค่าวัสดุ (533000) 300,000       บาท
3.1 ประเภท วัสดุส านกังาน (330100) 150,000       บาท

(1) จัดซื้อวัสดุส านกังาน 150,000 บาท

กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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เพ่ือจ่ายเปน็ค่าวัสดุส านกังาน รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2.รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอ่มแซมบ ารุงรักาทรัพย์สนิใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนสง่ ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ังเปน็ต้น
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3.2 ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว(330300) 50,000 บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ของ  องค์การบริหารสว่นต าบล  เช่น  ไม้กวาด  แปรง  สบู่  ผงซกัฟอก  ถาด  มีด  น้ าดื่ม
ส านกังานและเคร่ืองกรองน้ า  ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3.3 ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร(่331100) 100,000 บาท
(1) วัสดุอุปกรณ์ในการโฆษณาและเผยแพร่
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการโฆษณาและเผยแพร่งานของ องค์การบริหารสว่นต าบล  เช่น กระดาษเขียนโปรเตอร์ 
พู่กันและส ี ฟิล์ม รูปสหีรือขาวด าที่ได้จากการ  ล้าง  อัดขยาย  ฯลฯ   เปน็ต้น
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทนุ (540000) รวม 108,900       บาท
1 หมวด ค่าครุภัณฑ ์(541000) รวม 108,900       บาท

1.1 ประเภท ครุภัณฑส์ านกังาน 79,900         บาท
(1) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบานเล่ือน 42,000         บาท

เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลือ่น จ านวน 6  ตัว ๆ 7,000  บาท

(2) จัดซื้อเก้าอ้ีท างานระดับ 3-6  1,800 บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานระดับ 3-6    จ านวน 1 ตัว  ราคา  1,800  บาท

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(3) จัดซื้อเก้าอ้ีส านกังาน 7,500 บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านกังาน    จ านวน 5 ตัว  ราคา  1,500  บาท

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(4)จัดซื้อเครือ่งปรับอากาศ 28,600 บาท
จัดซื้อเครือ่งปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนดิตั้งพ้ืนหรือชนดิแขวน(มรีะบบฟอกอากาศ)   
คุณลักษณะ มีขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บทียูี

ราคาที่ก าหนดเปน็ราคาที่รวมค่าติดต้ัง

เพ่ือใช้ในส านกังานองค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง (ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ :  สบืราคาตามทอ้งตลาด)

เพ่ือใช้ในส านกังานองค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง (ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ :  สบืราคาตามทอ้งตลาด)

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
เพ่ือใช้ในส านกังานองค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง (ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ :  สบืราคาตามทอ้งตลาด)

กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5
ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนว่ยสง่ความเย็นและหนว่ยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
เคร่ืองปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนภุาคฝุ่นละอองและถอดล้างท าความสะอาดได้
มีความหนว่งเวลาท างานของคอมเพรสเซอร์

(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านกัมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังานงบประมาณ มีนาคม  2560)  

1.2 ประเภท ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 29,000 บาท
(1)จัดซื้อเครือ่งส ารองไฟ   
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟขนาด1  kva    จ านวน  5  เคร่ืองราคาเคร่ืองละ 5,800  บาท 29,000 บาท
คุณลักษณะ มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่นอ้ยกว่า   1  kva  (600  Watts)

สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่นอ้ยกว่า   15   นาที
เพ่ือใช้ในงานขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าป ี พ.ศ. 2560)  ณ วันที่   21  เมษายน  2560 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป 



65

กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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บาท
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แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) รวม 270,000           บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) รวม 270,000           บาท
งบด าเนนิงาน (530000) รวม 270,000           บาท

1. หมวด ค่าใช้สอย (532000) รวม 190,000           บาท
1.1 ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบัิติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   แยกเปน็

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมกฎหมายจราจรและรณรงค์ใส่ป้ายสะทอ้นแสงส าหรับ 30,000             บาท
ยานพาหนะไมม่ ีพรบ. คุ้มครอง
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์  จัดอบรมและประชาสมัพันธ์ความปลอดภัยจราจรบนทอ้งถนน  ค่าธรรมเนยีมปรับ
กฎจราจร  ฯลฯ ตามหนงัสอืสั่งวการ  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557    หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว3722 ลงวันที่ 10 สงิหาคม 2555 เร่ือง
ซกัซอ้มความเข้าใจเกีย่วกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(2)โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุกิจกรรมและการฝึกอบรม อปพร.ต าบลหนองหลวง 80,000             บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการปฏบิติัหนา้ที่ของ อปพร. เช่นการรักษาความสงบในต าบลหนองหลวง  การปฏบิติัหนา้ที่ทางการ
จราจรต าบลหนองหลวง  การจัดฝึกอบรมทบทวน  อปพร. ตามระเบยีบ หนงัสอืสั่งการดังนี้
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเลือน พ.ศ.2553
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมพิธีชุมนมุสวนสนามเนื่องในวัน  อปพร. 30,000             บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานโครงการเข้าร่วมพิธีชุมนมุสวนสนามเนื่องในวัน  อปพร. ของสมาชิก
อปพร. ต าบลหนองหลวง ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเลือน พ.ศ.2553
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(4) ค่าใช้จ่ายโครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 50,000             บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ เช่น ปใีหม่ เทศกาลสงกรานต์ และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนกัทอ่งเที่ยว 
ตามหนงัสอืสั่งการ หนงัสอืกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนที่สดุที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
และหนงัสอืด่วนที่สดุที่ มท 0810.4/ว668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2.                            หมวดค่าวัสดุ(330100)
2.1 ประเภทวัสดุเครือ่งดับเพลิง 80,000             บาท

เพ่ือจ่ายเปน็ค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง  รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสด ุ 

ด้านบริหารทั่วไป (00100) : ส านักงานปลัด

ส านักงานปลัด   แผนงานรักษาความสงบภายใน
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2.รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใชใ้นการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใชง้านไดต้ามปกติ   

3.รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัคา่วัสด ุ เชน่ คา่ขนส่ง  คา่ภาษี  คา่ประกนัภัย  คา่ติดต้ัง  เป็นต้น

ตามหนงัสอืสั่งการดังนี้
หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ดว่นมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนุายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่าย

ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
 หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ดว่นที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ส านักงานปลัด   แผนงานรักษาความสงบภายใน
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แผนงานการศึกษา (00210) รวม 14,128,218        บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) รวม 2,775,148          บาท
งบบุคลากร(520000) รวม 918,576             บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) 421,560             บาท
1.1 ประเภท เงินเดือนพนกังานส่วนต าบล  (220100) 379,560             บาท

เพ่ือจ่ายเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนกังานสว่นต าบลตามต าแหนง่ต่างๆ ดังนี้
 - ต าแหนง่ นกับริหารงานศึกษา เดือนละ 16,570   บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 198,840             บาท
 - ต าแหนง่ นกัวิชาการศึกษา เดือนละ 15,060   บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 180,720             บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(1) เงินประจ าต าแหนง่ 42,000 บาท
เพ่ือจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหนง่ใหก้ับพนกังานสว่นต าบลต าแหนง่ผู้บริหาร 
 - ต าแหนง่ นกับริหารการศึกษา เดือนละ 3,500     บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 42,000               บาท
ต้ังจ่ายจากรายได้

1.2 ประเภท เงินค่าจ้างพนกังานจ้าง  (220600) 449,016             บาท
เพ่ือจ่ายเปน็เงินค่าจ้างพนกังานจ้าง  ต าแหนง่ ต่าง ๆ  ดังนี้
- ต าแหนง่ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่บนัทกึข้อมูล เดือนละ 10,909   บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 130,908             บาท
- ต าแหนง่ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ เดือนละ 10,909   บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 130,908             บาท
- ต าแหนง่ ผู้ช่วยนกัวิชาการศึกษา เดือนละ 15,600   บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 187,200             บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.3 ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจ้าง 48,000 บาท
(1) เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราว 
เพ่ือจ่ายเปน็เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานจ้างตามต าแหนง่ต่างๆ ดังนี้

- ต าแหนง่ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่บนัทกึข้อมูล เดือนละ 2,000     บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 24,000               บาท
- ต าแหนง่ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ เดือนละ 2,000     บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 24,000               บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบด าเนนิงาน (530000) รวม 1,380,772          บาท
1. หมวด ค่าตอบแทน (531000) 173,572             บาท

1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏบัิติราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่องค์การบริหารส่วนต าบล 103,572             บาท
(1) ค่าตอบแทนประโยชนต์อบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 103,572             บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าตอบแทนประโยชนต์อบแทนอ่ืนเปน็กรณีพิเศษ  (เงินโบนสั) ใหแ้ก่พนกังานสว่นต าบลพนกังานจ้างตามภารกิจและ
พนกังานจ้างทั่วไป  ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) : กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
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1.2 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลาราชการ 20,000               บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ  ส าหรับพนกังานสว่นต าบล  ลูกจ้างองค์การบริหารสว่นต าบล
หนองหลวงที่ได้รับอนมุัติใหป้ฏบิติัหนา้ที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว2409 ลงวันที่ 17 พฤษจิกายน พ.ศ.2559 เร่ืองการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000               บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่พนกังานสว่นต าบล และคณะผู้บริหารทอ้งถิน่ ตามระเบยีบและหนงัสอื
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่วกับการศึกษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบบัที่3) พ.ศ.2549 และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สงิหาคม พ.ศ.2559 เร่ืองประเภทและอัตรา
เงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2. หมวด ค่าใช้สอย (532000) 470,000             บาท
2.1 ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) 90,000               บาท

(1) ค่าธรรมเนยีม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 70,000               บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าธรรมเนยีม  และการลงทะเบยีนของพนกังานสว่นต าบล  พนกังานจ้างในการเข้ารับการฝึกอบรม  เปน็ต้น
โดยถือปฏบิติัตาม ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้     จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(2) ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 20,000               บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาแรงงานภายนอก  ค่าจ้างเหมาแบกหามสมัภาระ  ค่าล้างฟิล์ม ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนงัสอื เข้าปกหนงัสอื 
ค่าธรรมเนยีม  และค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ ค่าซกัฟอก ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างประชาสมัพันธ์กิจกรรมหรืองานประเพณี
ทอ้งถิน่ รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ โดยถือปฏบิติัตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว7120 ลงวันที่
9 ธันวาคม พ.ศ.2559 เร่ืองการเบกิค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2.2 ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบัิติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ฯ (320300) 330,000             บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000               บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าเดินทางไปราชการ  ค่าลงทะเบยีน และรายจ่ายไม่เกีย่วเนื่องกับหมวดรายจ่ายอ่ืน ๆ โดยถือปฏบิติัตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหนา้ที่ทอ้งถิน่ พ.ศ.2555 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40,000               บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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(3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก 60,000               บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดกิจกรรมโครงการงานวันเด็ก  ค่าสนบัสนนุ  และอ่ืน ๆ  ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดนทิรรศการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000               บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดงานโครงการจัดนทิรรศการแสดงผลงานของนกัเรียนระดับต าบล  ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง
และอ่ืน ๆ  ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(5) ค่าใช้จ่ายโครงการสามวัยใส่ใจวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 80,000               บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดกิจกรรมโครงการสามวัยใสใ่จวัฒนธรรมทอ้งถิน่  ค่าอบรม  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม  ค่าวิทยากร 
และอ่ืน ๆ  ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(6) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 30,000               บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหลวง  ทั้ง  4  ศูนย์  
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.หนองหลวง  ทั้ง  4  ศูนย์  และการด าเนนิการอ่ืน ๆ  ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง(พาลูกจูงหลานเข้าวัด) 40,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง(พาลูกจูงหลานเข้าวัด)
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมน าสงัคมไทยเข้มแข็ง(พาลูกจูงหลานเข้าวัด) เช่นค่าวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ และค่าด าเนนิการอ่ืนๆ ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2.3 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (320100) 50,000               บาท
(1) ค่าบ ารุงรักษา  หรือซอ่มแซมครุภัณฑ์ 50,000               บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซมครุภัณฑ์ส านกังาน ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนสง่ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ิน  เคร่ืองปรับอากาศ พัดลม ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี เปน็ต้น
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3. หมวด ค่าวัสดุ (5330000) 737,200             บาท
3.1 ประเภท วัสดุส านกังาน (330100) 500,000             บาท

(1) จัดซื้อวัสดุส านกังาน 100,000             บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ ของศูนย์เด็กเล็ก  ในสงักัด  กรมการศาสนา  (เดิม) กรมการพัฒนาชุมชน องค์การ
บริหารสว่นต าบลจัดต้ังขึ้นเอง  และโรงเรียนในเขต  พ้ืนที่รับผิดชอบทั้ง 6 โรงเรียน  เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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(2) จัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์เด็กเล็ก 400,000             บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  สิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ ของศูนย์เด็กเล็กในสงักัดกรมการศาสนา (เดิม) กรมการศาสนาองค์การ
บริหารสว่นต าบลจัดต้ังขึ้นเอง  จัดซื้อพ้ืนปนูแผ่นยาง ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3.2 ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000               บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น  ไม้กวาด  แปรง  สบู่  ผงซกัฟอก  ถาด  มีด  น้ าดื่มส านกังานและเคร่ืองกรองน้ า
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3.3 ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 67,200               บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา   รถยนต์  รถจักรยานยนต์  ของ  องค์การบริหารสว่นต าบล  ใหอ้ยู่ในพร้อมที่จะใช้งาน
ได้ดีอยู่เสมอ  เช่น  แบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  เพลา  ตลับลูกปนื  หม้อน้ ารถยนต์  เปน็ต้น  ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3.4 ประเภท วัสดุเช้ิอเพลิงและหล่อล่ืน 150,000             บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ ส าหรับใช้ในการปฏบิติังานของ  องค์การบริหารสว่นต าบล  เช่น  น้ ามันดีเซล
น้ ามันเบนซนิ  น้ ามันเคร่ือง  น้ ามันจารบ ี เปน็ต้น
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทนุ (560000) 475,800             บาท
1 หมวด ค่าครุภัณฑ(์541000) 475,800             บาท

1.1 ประเภท ครุภัณฑส์ านกังาน(410100) 334,700             บาท
(1) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 11,000               บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานส าหรับส านกังาน   จ านวน 2 ตู้   ราคาตู้ละ  5,500  บาท
คุณลักษณะ - มีมือจับชนดิบดิ

- มีแผ่นชัน้ปรับ ระดับ  3  ชิน้
- คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เพ่ือใช้ในงานขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง
(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านกัมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังานงบประมาณ มีนาคม  2560)  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(2) จัดซื้อตู้เหล็ก  4   ล้ินชัก 7,900                 บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก   4  ลิน้ชัก   ส าหรับส านกังาน   จ านวน 1 ตู้   ราคาตู้ละ  7,900  บาท
คุณลักษณะ - มีหลูิน้ชัก

- คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เพ่ือใช้ในงานขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง
(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านกัมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังานงบประมาณ มีนาคม  2560)  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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(3) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือน 28,000               บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือ่น  จ านวน   4   ตู้   ราคาตู้ละ  7,000  บาท
(ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ :  สบืราคาตามทอ้งตลาด)  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(4) จัดซื้อโต๊ะส านกังาน 10,000               บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพนกังานเจ้าหนา้ที่  จ านวน   2   ตัว  ราคาตัวละ  5,000  บาท
(ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ :  สบืราคาตามทอ้งตลาด)  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(5) จัดซื้อเก้าอ้ีส านกังาน 6,000                 บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านกังาน  จ านวน   4   ตัว  ราคาตัวละ  1,500  บาท
(ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ :  สบืราคาตามทอ้งตลาด)  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(6) จัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ก 21,000               บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ก   จ านวน  1  เคร่ือง  ราคาเคร่ืองละ  21,000  บาท
คุณลักษณะ - มีหนว่ยประมวลผลกลาง  (CPU) ไม่นอ้ยกว่า  2  แกนหลัก  (2  core)  จ านวน  1  หนว่ย  โดยมีคุณลักษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือดีกว่า  ดังนี้
1)  ในกรณีที่มีหนว่ยความจ า  แบบ Cache Memory  ขนาดไม่นอ้ยกว่า  2  MB  ต้องมีความเร็วสญัญาณ
นาฬกิาพ้ืนฐานไม่นอ้ยกว่า  2.1 GHz  และมีหนว่ยประมวลผลด้านกราฟิก  (Graphics  Processing  Unit)
ไม่นอ้ยกว่า  8 แกน  หรือ
2)  ในกรณีที่มีหนว่ยความจ า แบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่นอ้ยกว่า  3  MB  ต้องมีความเร็วสญัญาณ
นาฬกิาพ้ืนฐานไม่นอ้ยกว่า  2.5  GHz  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสญัญาณนาฬกิาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสงู

- มีหนว่ยความจ าหลัก  (RAM)  ชนดิ  DDR3  หรือดีกว่า  ขนาดไม่นอ้ยกว่า  8  GB
- มีหนว่ยจัดเก็บข้อมูล  (Hard  Drive)  ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า  1  TB  จ านวน  1  หนว่ย หรือ ชนดิ

Solid state  Disk ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า  120  GB    จ านวน   1   หนว่ย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่นอ้ยกว่า  1,366 x 768 Pixel  และมีขนาดไม่นอ้ยกว่า  12  นิ้ว
- มี  DVD - RW หรือดีกว่า  จ านวน 1  หนว่ย
- มีช่องเชือ่มต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่า  จ านวน
ไม่นอ้ยกว่า   1  ช่อง

- สามารถใช้งาน  Wi-Fi  (802.11b, g , n)  และ  Bluetooth  ได้เปน็อย่างนอ้ย
เพ่ือใช้ในงานขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าป ี พ.ศ. 2560)  ณ วันที่   21  เมษายน  2560 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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(7) จัดซื้อเครือ่งพิมพ์แบบฉดีหมกึ 7,900                 บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึก   จ านวน  1  เคร่ือง  ราคาเคร่ืองละ  7,900  บาท
คุณลักษณะ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า  1,200x1,200  dpi

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก  (Inkjet)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด  A4 ไม่นอ้ยกว่า  30  หนา้  ต่อนาท ี (ppm)
หรือ  10.2   ภาพต่อนาท ี (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสสี าหรับกระดาษขนาด A4  ไม่นอ้ยกว่า  17  หนา้ต่อนาท ี (ppm)
หรือ   8.1   ภาพต่อนาท ี (ipm)

- มีช่องเชือ่มต่อ  (Interface)  แบบ  Parallel  หรือ  USB  2.0   หรือดีกว่า  จ านวนไม่นอ้ยกว่า  1  ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ  A3 , A4 , Letter , Legal  และ  Custom  โดยถาดใสก่ระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า   100  แผ่น

เพ่ือใช้ในงานขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าป ี พ.ศ. 2560)  ณ วันที่   21  เมษายน  2560 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(8) จัดซื้อเครือ่งพิมพ์ชนดิเลเซอร์   หรือชนดิ  LED  ขาวด า 16,500               บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์  หรือชนดิ  LED    จ านวน  5  เคร่ือง  ราคาเคร่ืองละ  3,300  บาท
คุณลักษณะ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า  600x600  dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง ไม่นอ้ยกว่า  18  หนา้  ต่อนาท ี (ppm)
- มีหนว่ยความจ า  (Memory)  ขนาดไม่นอ้ยกว่า   8   MB
- มีช่องเชือ่มต่อ  (Interface)  แบบ  Parallel  หรือ  USB   2.0   หรือดีกว่า  จ านวนไม่นอ้ยกว่า  1  ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ   A4 , Letter , Legal  และ  Custom  โดยมีถาดใสก่ระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า   150  แผ่น

เพ่ือใช้ในงานขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าป ี พ.ศ. 2560)  ณ วันที่   21  เมษายน  2560 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(9) จัดซื้อเครือ่งส ารองไฟ   17,400               บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟ  ขนาด  1  kva    จ านวน  3  เคร่ือง  ราคาเคร่ืองละ  5,800  บาท
คุณลักษณะ มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่นอ้ยกว่า   1  kva  (600  Watts)

- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่นอ้ยกว่า   15   นาที
เพ่ือใช้ในงานขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าป ี พ.ศ. 2560)  ณ วันที่   21  เมษายน  2560 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(10)จัดซื้อเครือ่งปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนดิตั้งพ้ืนหรือชนดิแขวน(มรีะบบฟอกอากาศ)   28,600 บาท
คุณลักษณะ มีขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บทียูี

ราคาที่ก าหนดเปน็ราคาที่รวมค่าติดต้ัง
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5
ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนว่ยสง่ความเย็นและหนว่ยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
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เคร่ืองปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนภุาคฝุ่นละอองและถอดล้างท าความสะอาดได้
มีความหนว่งเวลาท างานของคอมเพรสเซอร์

(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านกัมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังานงบประมาณ มีนาคม  2560)  

(11)จัดซื้อเครือ่งปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนดิตั้งพ้ืนหรือชนดิแขวน(มรีะบบฟอกอากาศ)   181,000 บาท
จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสว่นชนดิต้ังพ้ืนหรือชนดิแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)จ านวน 5 ตัวๆละ 36,200 บาท
คุณลักษณะ มีขนาดไม่ต่ ากว่า 26,000 บทียูี

ราคาที่ก าหนดเปน็ราคาที่รวมค่าติดต้ัง
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5
ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนว่ยสง่ความเย็นและหนว่ยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
เคร่ืองปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนภุาคฝุ่นละอองและถอดล้างท าความสะอาดได้
มีความหนว่งเวลาท างานของคอมเพรสเซอร์

(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านกัมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังานงบประมาณ มีนาคม  2560)  

1.2  ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่   34,000               บาท
(1) จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล 14,000               บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล   จ านวน   1   ตัว   ราคาตัวละ  14,000  บาท
คุณลักษณะ - ความละเอียด  20  ล้านพิกเซล

- เปน็กล้องคอมเพลค  (Compact  Digital)
- ความละเอียดที่ก าหนดเปน็ความละเอียดที่เซน็เซอร์ภาพ  (Image  Sensor)
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลีย่นสื่อบนัทกึข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลีย่น
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเปา๋บรรจุกล้อง

เพ่ือใช้ในงานขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง
(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านกัมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังานงบประมาณ มีนาคม  2560)  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(2) จัดซื้อชุดเครือ่งเสียงเคล่ือนที่แบบลากจูง 20,000               บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อชุดเคร่ืองเสยีงเคลือ่นที่แบบลากจูง  จ านวน   1   ตัว   ราคาตัวละ  20,000  บาท
(ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ :  สบืราคาตามทอ้งตลาด)  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.3  ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว 6,500                 บาท
(1) จัดซื้อตู้เย็น 6,500                 บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อตู้เย็น  ขนาด  5  คิวบกิฟุต  จ านวน   1   ตู้   ราคาตู้ละ  6,500  บาท
คุณลักษณะ - ขนาดที่ก าหนดเปน็ความจุภายในขั้นต่ า

- ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า  5  คิวบกิฟุต  เปน็รุ่นที่ได้รับฉลากประสทิธิภาพ  เบอร์  5  ของการไฟฟ้า
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ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย
- การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอ่ืนใหพิ้จารณาถึงการประหยัดพลังานไฟฟ้าด้วยนอกเหนอืจากการพิจารณา
ด้านราคา

เพ่ือใช้ในงานขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง
(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านกัมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังานงบประมาณ มีนาคม  2560)  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.4  ครุภัณฑเ์ครือ่งดนตรีไทย 100,000             บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อเคร่ืองดนตรีไทย เพ่ือใช้ในกิจกรรมโรงเรียงผู้สงูอายุ กิจกรรมกองการศึกษา 
(ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ :  สบืราคาตามทอ้งตลาด)  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212) 11,353,070 บาท
งบบุคลากร (520000) 3,287,292    บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,322,600    บาท
1.1 ประเภท เงินเดือนพนกังานส่วนต าบล (521000)

เพ่ือจ่ายเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนกังานสว่นต าบลตามต าแหนง่ต่างๆ ดังนี้
 - ต าแหนง่ (ครู คศ.1) เดือนละ 25,240 บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 302,880 บาท
 - ต าแหนง่ (ครู คศ.1) เดือนละ 25,730 บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 308,760 บาท
 - ต าแหนง่ (ครู คศ.1) เดือนละ 24,290 บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 291,480 บาท
 - ต าแหนง่ (ครู คศ.1) จ านวน 5 ต าแหนง่

เดือนละ 19,920 บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 1,195,200 บาท
 - ต าแหนง่ (ครูผู้ดูแลเด็ก) จ านวน 1 ต าแหนง่

เดือนละ 18,690 บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 224,280 บาท
ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุทั่วไป

1.2 ประเภท เงินวิทยฐานะ เดือนละ 3,500 บาท จ านวน12 เดือน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้พนกังานส่วนต าบล 

จ านวน 3 ต าแหนง่ เปน็เงิน 126,000 บาท
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุทั่วไป

1.3 ประเภท เงินค่าจ้างพนกังานจ้าง (220600) 718,692       บาท
เพ่ือจ่ายเปน็เงินค่าจ้างใหก้ับพนกังานจ้าง ดังนี้
 - ต าแหนง่ (ผู้ดูแลเด็ก) จ านวน 2 ต าแหนง่

เดือนละ 12,573 บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 301,752 บาท
 - ต าแหนง่ (ผู้ดูแลเด็ก) จ านวน 1 ต าแหนง่

เดือนละ 12,823 บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 153,876 บาท
 - ต าแหนง่ (ผู้ดูแลเด็ก) จ านวน 1 ต าแหนง่

เดือนละ 10,909 บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 130,908 บาท
 - ต าแหนง่ (ผู้ดูแลเด็ก) จ านวน 1 ต าแหนง่

เดือนละ 11,013 บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 132,156 บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.4 ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจ้าง 120,000       บาท
(1) เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราว 
เพ่ือจ่ายเปน็เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานจ้างตามต าแหนง่ต่างๆ ดังนี้

 - ต าแหนง่ (ผู้ดูแลเด็ก) จ านวน 5 ต าแหนง่
เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 120,000 บาท

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) : กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา  
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งบด าเนนิงาน (530000) 4,509,778 บาท
2. หมวด ค่าตอบแทน (531000) 261,782 บาท

2.1   ประเภท ค่าตอบแทนประโยชนต์อบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 241,782 บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าตอบแทนประโยชนต์อบแทนอ่ืนเปน็กรณีพิเศษ (เงินโบนสั) ใหแ้ก่พนกังานสว่นต าบลพนกังานจ้างตามภารกิจ และ
พนกังานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2.2 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลาราชการ  (310300) 20,000  บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ  ส าหรับพนกังานสว่นต าบล  ลูกจ้างองค์การบริหารสว่นต าบล
หนองหลวงที่ได้รับอนมุัติใหป้ฏบิติัหนา้ที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว2409 ลงวันที่ 17 พฤษจิกายน พ.ศ.2559 เร่ืองการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3. หมวด ค่าใช้สอย (532000) 1,875,200 บาท
3.1 ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบัิติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

(1) โครงการเยาวชนไทยร่วมใจอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 30,000  บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนไทยร่วมใจอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ค่าวัสด-ุอุปกรณ์ ค่าด าเนนิการอ่ืนๆ ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(2) โครงการกระบวนการเรียนรูเ้พ่ือพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนสู่ชุมชนนา่อยู่ 50,000  บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก เยาวชนสู่ชุมชนนา่อยู่ 
ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ ค่าด าเนนิการ่นๆ ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(3) โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา    1,332,800 บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ดังนี้

- ศพด.โนนสมบรูณ์ จ านวนเด็ก 65 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 245 วัน                          เปน็เงิน 318,500 บาท
- ศพด.แก้วดวงตา จ านวนเด็ก 67 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 245 วัน                                 เปน็เงิน 328,300 บาท
- ศพด.บา้นแบง จ านวนเด็ก 84 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 245 วัน                                  เปน็เงิน 411,600 บาท
- ศพด.บา้นหนองบวัเงิน จ านวนเด็ก 56 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 245 วัน                     เปน็เงิน 274,400 บาท

ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ  ที่ มท 0816.2/ว 3301   ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560  เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561   รายการเงินอุดหนนุทั่วไปเงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   รายการเงินอุดหนนุ
ส าหรับสนบัสนนุอาหารเสริม  (นม) และรายการเงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุอาหารกลางวัน  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุทั่วไป 

(4) โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก ดังนี้         462,400  บาท

- ศพด.โนนสมบรูณ์ จ านวนเด็ก 65 คน ๆ ละ 1,700 บาท                                                      เปน็เงิน 110,500 บาท
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- ศพด.แก้วดวงตา จ านวนเด็ก 67 คน ๆ ละ 1,700 บาท                                                            เปน็เงิน 113,900 บาท
- ศพด.บา้นแบง จ านวนเด็ก 84 คน ๆ ละ 1,700 บาท                                                             เปน็เงิน 142,800 บาท
- ศพด.บา้นหนองบวัเงิน จ านวนเด็ก 56 คน ๆ ละ 1,700 บาท                                               เปน็เงิน 95,200 บาท

ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ  ที่ มท 0816.2/ว 3301   ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560  เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561   รายการเงินอุดหนนุทั่วไปเงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   รายการเงินอุดหนนุ
ส าหรับสนบัสนนุอาหารเสริม  (นม) และรายการเงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุอาหารกลางวัน  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุทั่วไป 

4. หมวด ค่าวัสดุ (5330000) 2,272,796  บาท
4.1 ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (330400) 2,272,796  บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่า อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ดังนี้ 521,206   บาท
- ศพด.โนนสมบรูณ์ จ านวนเด็ก 65 คน ๆ ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน          เปน็เงิน    124,553    บาท
- ศพด.แก้วดวงตา จ านวนเด็ก 67 คน ๆ ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน                 เปน็เงิน    128,385   บาท
- ศพด.บา้นแบง จ านวนเด็ก 84 คน ๆ ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน                  เปน็เงิน     160,961  บาท
- ศพด.บา้นหนองบวัเงิน จ านวนเด็ก 56 คน ๆ ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน    เปน็เงิน     107,307   บาท

ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ  ที่ มท 0816.2/ว 3301   ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560  เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561   รายการเงินอุดหนนุทั่วไปเงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   รายการเงินอุดหนนุ
ส าหรับสนบัสนนุอาหารเสริม  (นม) และรายการเงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุอาหารกลางวัน  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุทั่วไป 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด  สพฐ  ทั้ง 6 โรงเรียน   ดังนี้ 1,751,590  บาท
- ร.ร.บา้นหนองหลวง จ านวนเด็ก 123 คน ๆ ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน                           เปน็เงิน   235,693   บาท
- ร.ร.บา้นแบง จ านวนเด็ก 232 คน ๆ ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน                                          เปน็เงิน  444,558   บาท
- ร.ร.ปา่ไม้อุทศิ 8 จ านวนเด็ก 78 คน ๆ ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน                                       เปน็เงิน  149,464   บาท
- ร.ร.บา้นหนองจอกโนนสมบรูณ์ จ านวนเด็ก 185 คน ๆ ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน       เปน็เงิน  354,497  บาท
- ร.ร.บา้นกุดแคน ฯ จ านวนเด็ก 133 คน ๆ ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน                                 เปน็เงิน   254,855  บาท
- ร.ร.บา้นหนองบวัเงิน จ านวนเด็ก 163 คน ๆ ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน                          เปน็เงิน    312,341  บาท

ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ  ที่ มท 0893.2/ว 3301   ลงวันที่ 14 มิถุนายน  2560  เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนนุทั่วไปด้านการศึกษา  ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุทั่วไป 

งบเงินอุดหนนุ (560000) 3,656,000   บาท
1 หมวด เงินอุดหนนุ (561000) 3,656,000   บาท

1.1 ประเภท เงินอุดหนนุหนว่ยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ 3,656,000   บาท
(1) อุดหนนุอาหารกลางวัน  โรงเรียนสังกัด สพฐ ทั้ง 6 โรงเรียน 3,656,000   บาท

- ร.ร.บา้นหนองหลวง จ านวนเด็ก 123 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 200 วัน                            เปน็เงิน       492,000  บาท
- ร.ร.บา้นแบง จ านวนเด็ก 232 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 200 วัน                                          เปน็เงิน     928,000 บาท
- ร.ร.ปา่ไม้อุทศิ 8 จ านวนเด็ก 78 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 200 วัน                                       เปน็เงิน        312,000 บาท
- ร.ร.บา้นหนองจอกโนนสมบรูณ์ จ านวนเด็ก 185 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 200 วัน       เปน็เงิน        740,000 บาท
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- ร.ร.บา้นกุดแคน ฯ จ านวนเด็ก 133 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 200 วัน                                เปน็เงิน        532,000 บาท
- ร.ร.บา้นหนองบวัเงิน จ านวนเด็ก 163 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 200 วัน                          เปน็เงิน       652,000 บาท

ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ  ที่ มท 0893.2/ว 3301   ลงวันที่ 14 มิถุนายน  2560 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนนุทั่วไปด้านการศึกษา  ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุทั่วไป

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา  
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แผนงานสาธารณสุข (00220) รวม 1,208,000        บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221) รวม 750,000           บาท
งบด าเนนิงาน (530000) รวม 750,000           บาท

1. หมวด ค่าใช้สอย (532000) รวม 750,000           บาท
1.1 ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบัิติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   แยกเปน็

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการหนว่ยบริการทางการแพทย์ฉกุเฉนิ 500,000           บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการหนว่ยบริการทางการแพทย์ฉกุเฉนิ  (EMS) ของ อบต.หนองหลวง  เปน็  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจ้างเหมาบริการของเจ้าหนา้ที่ของหนว่ยปฏบิติัการฉกุเฉนิเบื้องต้น ต าบลหนองหลวง   ค่าอบรม  และค่าด าเนนิการอ่ืนๆ  
ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(2) โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม("รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน ")เพ่ือเฉลิม 40,000             บาท
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนีาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม("รักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน ")
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัเสด็จเถลิงถวัลราชสมบติั ครบ 70 ป ีและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนีาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และค่าด าเนนิการอ่ืนๆ ฯลฯ
ตามหนงัสอืกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(3) โครงการธนาคารขยะ 50,000             บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการธนาคารขยะ ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าประชาสมัพันธ์   และค่าด าเนนิการอ่ืน ๆ ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(4) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอสด์ 20,000             บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาโรคเอสด์ ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าประชาสมัพันธ์   
 และค่าด าเนนิการอ่ืน ๆ ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(5) โครงการจัดท าสื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ 40,000             บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าสื่อสขุศึกษาและประชาสมัพันธ์ด้านสขุภาพ ค่าใช้จ่ายในการอบรม   
ค่าประชาสมัพันธ์  และค่าด าเนนิการอ่ืน ๆ ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(6) โครงการอบรมหมู่บ้านนา่อยู่ชุมชนนา่มอง 100,000           บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมหมู่บา้นนา่อยู่ชุมชนนา่มองค่าใช้จ่ายในการอบรม   
ค่าประชาสมัพันธ์  และค่าด าเนนิการอ่ืน ๆ ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) : ส านักงานปลัด

ส านักงานปลัด  แผนงานสาธารณสุข



80

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) รวม 458,000           บาท
งบด าเนนิงาน (530000) รวม 90,000             บาท

1. หมวด ค่าวัสดุ รวม 90,000             บาท
1.1 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 90,000             บาท

(1) ค่าวัคซนีป้องกันโรคพิษสุนขับ้า 60,000             บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าวัคซนีปอ้งกันโรคพิษสนุขับา้  โรคปากและเทา้เปื่อยกับสตัว์
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(2) ค่าจัดซื้อถังขยะ 30,000             บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าซื้อถังขยะเพ่ือใช้ในองค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทนุ (540000) รวม 118,000           บาท
1 หมวด ค่าครุภัณฑ ์ (541000) รวม 118,000           บาท

1.1 ประเภท ครุภัณฑส์ านกังาน (410100) 118,000           บาท
(1) จัดซื้อเครือ่งพ่นหมอกควัน จ านวน 2ตัวละๆ 59,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อเคร่ืองพ่นหมอกควัน   จ านวน1 เคร่ือง  ราคา  59,000  บาท
เพ่ือใช้ในงานขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง
(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านกัมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังานงบประมาณ มีนาคม2560)  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนนุ (560000) รวม 250,000           บาท
2. หมวด เงินอุดหนนุ (561000) รวม 250,000           บาท

2.1 ประเภท เงินอุดหนนุหนว่ยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ 150,000           บาท
(1) อุดหนนุส าหรับสนบัสนนุการบริการสาธารณสุข 150,000           บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าส าหรับสนบัสนนุการพัฒนางานสาธารณสขุมูลฐาน  โดยจัดสรรเปน็ค่าการด าเนนิงานในการพัฒนางาน
สาธารณสขุมูลฐานในพ้ืนที่เขตชุมชน/หมู่บา้นๆ 7,500 บาท เพ่ือใหป้ระชาชนและอาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมู่บา้น
ได้มีสว่นร่วมด าเนนิการในกิจกรรมต่างๆ เช่น

- การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสขุ  ในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถทกัษะของประชาชน แกนน าชุมชน/หมู่บา้น
อาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมู่บา้น (อสม.) เพ่ือเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับการอบรม การประชุม การสมัมนา การศึกษาดูงาน  
การฝึกงาน  ฯลฯ

- การแก้ไขปญัหาสาธารณสขุในเร่ืองต่างๆ โดยเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดบริการ  การปฏบิติังาน การรณรงค์ การเผย
แพร่ประชาสมัพันธ์  การบ ารุงรักษาและการซอ่มแซม  ฯลฯ

- การจัดบริการสขุภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสขุมูลฐานชุมชน  (ศสมช.)  เพ่ือเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดบริการ  
การปฏบิติังาน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือครุภัณฑ์  การบ ารุงรักษา และการซอ่มแซมวัสดุครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุส านกังาน  ค่าเบี้ยเลีย้ง  ฯลฯ

- หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้องกับภารกิจ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ส านักงานปลัด  แผนงานสาธารณสุข
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(1) อุดหนนุคณะกรรมการหมู่บ้านตามกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านโครงการหนา้บ้านสดใสไร้ถังขยะ 100,000           บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการหนา้บา้นสดใสไร้ถังขยะ

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ส านักงานปลัด  แผนงานสาธารณสุข
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) รวม 2,888,450       บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) รวม 2,888,450       บาท
งบบุคลากร (520000) รวม 1,662,720 บาท

1. หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) รวม 1,304,640 บาท
1.1 ประเภท เงินเดือนพนกังานส่วนต าบล (220100) 1,232,640 บาท

เพ่ือจ่ายเปน็เงินเดือนใหแ้ก่พนกังานสว่นต าบลตามต าแหนง่ต่างๆ ดังนี้
 - ต าแหนง่ นกับริหารงานสวัสดิการสงัคม เดือนละ 17,100 บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 205,200 บาท
 - ต าแหนง่ หวัหนา้ฝ่ายสวัสดิการสงัคม เดือนละ 27,480 บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 329,760 บาท
 - ต าแหนง่ นกัสงัคมสงเคราะห์ เดือนละ 15,540 บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 186,480 บาท
 - ต าแหนง่ นกัพัฒนาชุมชน เดือนละ 28,030 บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 336,360 บาท
 - ต าแหนง่ เจ้าพนกังานพัฒนาชุมชน เดือนละ 14,570 บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 174,840 บาท

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.2 ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานส่วนต าบล (220200) 72,000 บาท
(1) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว

เพ่ือจ่ายเปน็เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานสว่นต าบลตามต าแหนง่ต่างๆ ดังนี้
 - ต าแหนง่ เจ้าพนกังานพัฒนาชุมชน เดือนละ 1,000 บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 12,000 บาท

ต้ังจ่ายจากรายได้

(2) เงินประจ าต าแหนง่ 60,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหนง่ให้กับ

 - ต าแหนง่ นกับริหารงานสวัสดิการสงัคม เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 42,000 บาท
 - ต าแหนง่ หวัหนา้ฝ่ายสวัสดิการสงัคม เดือนละ 1,500 บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 18,000 บาท

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.3 ประเภท เงินค่าจ้างพนกังานจ้าง (220600) 334,080 บาท
เพ่ือจ่ายเปน็เงินค่าจ้างใหก้ับพนกังานจ้าง ดังนี้
พนกังานจ้างตามภารกิจ

 - ต าแหนง่ ผู้ช่วยนกัพัฒนาชุมชน เดือนละ 18,064 บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 216,768 บาท
 - ต าแหนง่ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ เดือนละ 9,776 บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 117,312 บาท

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.4 ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนกังานจ้าง 24,000 บาท
เพ่ือจ่ายเปน็เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานจ้างตามต าแหนง่ต่างๆ  ดังนี้
พนกังานจ้างตามภารกิจ

 - ต าแหนง่ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน เปน็เงิน 24,000 บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) : กองสวัสดิการสังคม




กองสวสัดิการ  แผนงานสังคมสงเคราะห์
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งบด าเนนิงาน (530000) รวม 1,028,530       บาท
1. หมวด ค่าตอบแทน (531000) 268,530          บาท

1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏบัิติราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่องค์การบริหารส่วนต าบล 172,530 บาท
(1) ค่าตอบแทนประโยชนต์อบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 172,530 บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าตอบแทนประโยชนต์อบแทนอ่ืนเปน็กรณีพิเศษ  (เงินโบนสั) ใหแ้ก่พนกังานสว่นต าบลพนกังานจ้างตามภารกิจและ
พนกังานจ้างทั่วไป  ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.2 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ  ส าหรับพนกังานสว่นต าบล  ลูกจ้างองค์การบริหารสว่นต าบล
หนองหลวงที่ได้รับอนมุัติใหป้ฏบิติัหนา้ที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว2409 ลงวันที่ 17 พฤษจิกายน พ.ศ.2559 เร่ืองการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่พนกังานสว่นต าบล และคณะผู้บริหารทอ้งถิน่ ตามระเบยีบและหนงัสอื
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่วกับการศึกษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบบัที่3) พ.ศ.2549 และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สงิหาคม พ.ศ.2559 เร่ืองประเภทและอัตรา
เงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.4 ประเภท ค่าเช่าบ้าน 36,000 บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนกังานสว่นต าบล ที่ปฏบิติังานใหแ้ก่องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง ตามหนงัสอื
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบา้นของข้าราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2. หมวด ค่าใช้สอย (532000) รวม 710,000          บาท
2.1 ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 60,000            บาท

(1) ค่าธรรมเนยีมและลงทะเบียนต่างๆ 50,000            บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าธรรมเนยีมค่าลงทะเบยีนของพนกังานสว่นต าบลพนกังานจ้างและผู้มีสทิธิในการเข้ารับฝึกอบรมสมันา
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(2) ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาแรงงานภายนอก  ค่าจ้างเหมาแบกหามสมัภาระ  ค่าล้างฟิล์ม ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนงัสอื เข้าปกหนงัสอื 
ค่าธรรมเนยีม  และค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ ค่าซกัฟอก ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างประชาสมัพันธ์กิจกรรมหรืองานประเพณี
ทอ้งถิน่ รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ โดยถือปฏบิติัตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว7120 ลงวันที่
9 ธันวาคม พ.ศ.2559 เร่ืองการเบกิค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2.2 ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบัิติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   แยกเปน็ 650,000          บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000          บาท
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เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ส าหรับเปน็ค่าเบี้ยังชีพ
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสมันาของพนกังานสว่นต าบล
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(2) โครงการเข้าค่าย พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 50,000            บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแ้ก่ผู้สงูอายุต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(3) ค่าใช้จ่ายสนบัสนนุกิจกรรมสตรีต าบลหนองหลวงโครงการกิจกรรมสตรีต าบล 50,000            บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าอบรมจัดงานวันสตรี  เช่น  ค่าอาหาร  เคร่ืองดื่ม  ประชาสมัพันธ์  ค่าพาหนะ ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(4) โครงการสนบัสนนุการส่งเสริมกระบวนการเรียนรูป้ระกอบอาชีพเสริมแก่ครัวเรือนเป้าหมาย 10,000            บาท
โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับรายได้
ตามหนงัสอืกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สงิหาคม 2553
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าอาหาร  เคร่ืองดื่ม   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวิทยากร  ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(5)โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในต าบลหนองหลวง 60,000            บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าอบรมอาชีพใหก้ับกลุม่อาชีพ  กลุม่อาชีพผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  กลุม่เด็กเยาวชน  และกลุม่อาชีพ  เช่น ค่าจัดอบรม  ค่าอาหาร
ค่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าด าเนนิการ  ค่ารางวัลใหก้ับกลุม่อาชีพดีเด่นประจ าต าบล  หมู่  1 - 20  ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(6) โครงการกิจกรรมปราชญ์ชาวบ้านต าบลหนองหลวง 30,000            บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการในการอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์    ค่าอาหารและเคร่ืงดื่ม  ฯลฯ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(7) โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวตัวอย่างในชุมชนต าบลหนองหลวง 20,000            บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการจัดเวทสีร้างความสมัพันธ์ในครอบครัวที่ดี  จัดค่ายครอบครัวสมัพันธ์  จัดเวทกีารเรียนรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือลดความรุนแรงในครอบครัว
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(8) โครงการฟ้ืนฟู สมรรถภาพผู้พิการพัฒนาสุขภาพกายจิตเพ่ือชีวิตคนพิการที่สดใส ต าบลหนองหลวง 50,000            บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการฟ้ืนฟู สมรรถภาพผู้พิการพัฒนาสขุภาพกายจิตเพ่ือชีวิตคนพิการที่สดใส ต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(9) โครงการอบรมนกัเรียนผู้สูงอายุหลักสูตร ชะลอชราพัฒนาคุณภาพชีวิต 100,000          บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมนกัเรียนผู้สงูอายุหลักสตูร ชะลอชราพัฒนาคุณภาพชีวิต
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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(10) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเด็กและเยาวชนรุน่ใหมห่่างไกลยาเสพติด 80,000            บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการในการอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์    ค่าอาหารและเคร่ืงดื่ม  ฯลฯ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเด็ก-เยาวชน 100,000          บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการในการอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์    ค่าอาหารและเคร่ืงดื่ม  ฯลฯ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3. หมวด ค่าวัสดุ (533000)                 รวม 50,000 บาท
3.1 ประเภท วัสดุส านกังาน (330100) 50,000 บาท

(1)จัดซื้อวัสดุส านกังาน 50,000 บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าวัสดุที่ใช้ในการปฏบิติังานภายในกองสวัสดิการสงัคม  เช่น  กระดาษ  ดินสอ  ปากกา  กระดาไข  หมึกโรเนยีว
สมุดแบบพิมพ์ต่างๆ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทนุ (540000)                 รวม 97,200 บาท
1 หมวด ค่าครุภัณฑ ์(541000)                 รวม 97,200 บาท

1.1 ประเภท ครุภัณฑส์ านกังาน 
(1) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบานเล่ือน 14,000 บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลือ่น จ านวน 2  ตัว ๆ 7,000  บาท

(2) จัดซื้อเก้าอ้ีส านกังาน 
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านกังาน    จ านวน 6 ตัว  ราคา  1,500  บาท 9,000 บาท

(3) จัดซื้อโต๊ะส านกังาน 
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อโต๊ะส านกังาน    จ านวน 4 ตัว  ราคา  5,000  บาท 20,000 บาท

(4) จัดซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 22,000 บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  เคร่ือง ๆ ละ  22,000  บาท  เพ่ือใช้ในส านกังานองค์การบริหารสว่นต าบล

คุณลักษณะ หน่วยประมวลผลกลาง  (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน  (4  core)  จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือดีกว่าดังนี้

1.ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบcache memoryขนาดไม่น้อยกว่า2mbที่มีความเร็วสัญณานนาฬิกาไม่น้อยกว่า

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

หนองหลวง (เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที ่21 เมษายน 2560 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร )

เพ่ือใช้ในส านกังานองค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง (ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ :  สบืราคาตามทอ้งตลาด)
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพ่ือใช้ในส านกังานองค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง (ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ :  สบืราคาตามทอ้งตลาด)
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

เพ่ือใช้ในส านกังานองค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง (ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ :  สบืราคาตามทอ้งตลาด)
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3.8 GHZ และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟกิไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2.ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบcache memoryขนาดไม่น้อยกว่า6mbที่มีความเร็วสัญณานนาฬิกาไม่น้อยกว่า

2.7 GHZ 

มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1)เปน็แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยูภ่ายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ graphics processing unit ที่สามารถใช้

หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยูบ่นแผงวงจรหลัก แบบ onboard graphics   ที่มีความสามารถในการใช้

หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิดDDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard  disk)ชนิด sata หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1 TB หรือชนิด solid state disk  

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

มีจอภาพชนิด  LCD หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว                                                                                                                                                       

มี  DVD-RW  หรือดีกว่า   จ านวน  1  หน่วย

มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ  10/100/1,000  BASE-T จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง

(5) จัดซ้ือเครือ่งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด   LED  ขาวด า 9,000 บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์  จ านวน  1  เคร่ือง ๆ ละ  9,000  บาท  เพ่ือใช้ในส านกังานองค์การบริหารสว่นต าบล

คุณลักษณะ เปน็อุปกรณืที่มีความสามารถเปน็ printer,copier,scanner และfax ในเคร่ืองเดียว

มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 128 mb 

มีช่องเชื่อมต่อ แบบ usb 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

มีช่องเชื่อมต่อระบบเคร่ืองข่ายแบบ10/100 base-tหรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง แบบ usb 2.0 หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 600x600 dpi

มีความเร็วในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาท(ีppm)

สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 ได้

สามารถถ่ายส าเนาได้เอกสารได้

สามารถใช้ได้กับ A4 ,LETTER,LEGAR,CUSTOM โดยใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

(6) จัดซื้อเครือ่งส ารองไฟ   23,200            บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟ  ขนาด  1  kva    จ านวน  4  เคร่ือง  ราคาเคร่ืองละ  5,800  บาท
คุณลักษณะ มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่นอ้ยกว่า   1  kva  (600  Watts)

- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่นอ้ยกว่า   15   นาที
เพ่ือใช้ในงานขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าป ี พ.ศ. 2560)  ณ วันที่   21  เมษายน  2560 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

หนองหลวง (เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที ่21 เมษายน 2560 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร )
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งบเงินอุดหนนุ (560000) รวม 100,000          บาท
1. หมวด เงินอุดหนนุ (561000) รวม 100,000          บาท

(1.1) ประเภท เงินอุดหนนุหนว่ยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน  ในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ 100,000          บาท
(1)  อุดหนนุกลุ่มอาชีพต าบลหนองหลวง 100,000          บาท

เพ่ือจ่ายเปน็ค่าอุดหนนุกลุม่อาชีพในต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุทั่วไป
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240) รวม 10,946,751          บาท
งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะชุมชน (00241) รวม 10,946,751          บาท
งบบุคลากร (520000) รวม 1,645,212            บาท

1. หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) 852,180               บาท
1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานสว่นต าบล (220100) 788,880               บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดอืนใหแ้กพ่นักงานส่วนต าบลตามต าแหน่งต่างๆ ดงันี้
 - ต าแหน่ง เดอืนละ 30,220   บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงิน 362,640               บาท
 - ต าแหน่ง เดอืนละ 24,010   บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงิน 288,120               บาท
 - ต าแหน่ง เดอืนละ 11,510   บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงิน 138,120               บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.2 ประเภท เงินเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงานสว่นต าบล (220200) 63,300                 บาท
(1) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชพีชั่วคราวใหแ้กพ่นักงานส่วนต าบลตามต าแหน่งต่างๆ ดงันี้
 - ต าแหน่ง เดอืนละ 1,775     บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงิน 21,300                 บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(2) เงินประจ าต าแหน่ง 42,000                 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง
 -  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง เดอืนละ 3,500     บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงิน 42,000                 บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.3 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) 673,032               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่จ้างใหแ้กพ่นักงานจ้าง ดงันี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 - ต าแหน่ง เดอืนละ 10,119   บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงิน 121,428               บาท
 - ต าแหน่ง เดอืนละ 12,636   บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงิน 151,632               บาท
 - ต าแหน่ง เดอืนละ 13,093   บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงิน 157,116               บาท
 - ต าแหน่ง เดอืนละ 10,119   บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงิน 121,428               บาท
 - ต าแหน่ง เดอืนละ 10,119   บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงิน 121,428               บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.4 ประเภท เงินเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงานจ้าง 120,000 บาท
(1) เงินเพ่ิมการครองชพีชั่วคราว 120,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชพีชั่วคราวใหแ้กพ่นักงานจ้างตามต าแหน่งต่างๆ ดงันี้

 - ต าแหน่ง เดอืนละ 2,000     บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงิน 24,000                 บาท
 - ต าแหน่ง เดอืนละ 2,000     บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงิน 24,000                 บาท
 - ต าแหน่ง เดอืนละ 2,000     บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงิน 24,000                 บาท
 - ต าแหน่ง เดอืนละ 2,000     บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงิน 24,000                 บาท

ผู้ชว่ยชา่งไฟฟ้า
ผช.จนท.ธุรการ

ผู้ชว่ยชา่งโยธา
ผู้ชว่ยชา่งไฟฟ้า
ผู้ชว่ยชา่งประปา
ผู้ชว่ยชา่งไฟฟ้า

ด้านบริการชุมชนและสงัคม (00200) : กองช่าง

ผู้อ านวยการกองชา่ง
นายชา่งโยธาอาวุโส
นายชา่งโยธา 

นายชา่งโยธา

ผู้ชว่ยชา่งโยธา
ผู้ชว่ยชา่งไฟฟ้า
ผู้ชว่ยชา่งประปา
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 - ต าแหน่ง เดอืนละ 2,000     บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงิน 24,000                 บาท
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบด าเนินงาน (530000) 4,668,539 บาท
1. หมวด ค่าตอบแทน (531000) 251,539               บาท

1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏบัิตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารสว่นต าบล 182,739               บาท
(1) ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 182,739               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินโบนัส) ใหแ้กพ่นักงานส่วนต าบลพนักงานตามภารกจิและพนักงานจ้างทั่วไป
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.2 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลาราชการ (310300) 20,000                 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ  ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ลกูจ้างองคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองหลวงที่ไดรั้บอนุมติัใหป้ฏบิัติหน้าที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว2409 ลงวันที่ 17 พฤษจิกายน พ.ศ.2559 เร่ืองการเบิกจ่ายเงินคา่ตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.3 ประเภท  ค่าเช่าบ้าน (310400) 28,800                 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่เชา่บ้านใหแ้กพ่นักงานส่วนต าบล ที่ปฏบิัติงานใหแ้กอ่งคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง ตามหนังสือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยคา่เชา่บ้านของขา้ราชการส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1.4 ประเภท เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร (310500) 20,000                 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินชว่ยหลอืการศกึษาบุตรใหแ้ก ่พนักงานส่วนต าบล ตามระเบียบและหนังสือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงินสวัสดกิารเกี่ยวกบัการศกึษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2541และแกไ้ขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่3) พ.ศ.2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559 เร่ืองประเภทและอัตรา
เงินบ ารุงการศกึษาและคา่เลา่เรียน
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2. หมวด ค่าใช้สอย (532000) 3,477,000            บาท
2.1 ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) 927,000               บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 877,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่จ้างเหมาบริการใหผู้้รับจ้างท าอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งมใิชเ่ป็นการประกอบการดดัแปลง  การต่อเติมครุภัณฑ์หรือ  
สิ่งกอ่สร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เชน่ คา่จ้างเหมาแรงงาน  คา่จ้างเหมาสูบน้ า  คา่จ้างเหมาแบกหาม
สัมภาระ  คา่จ้างท าของ  คา่ออกแบบ  คา่แสดงแบบ  คา่ซ่อมแซมทรัพย์สิน คา่ลา้งฟิมลห์รือคา่จ้างเหมาบริการ อ่ืนๆ  เชน่
คา่จ้างเหมาลอกผักตบชวา  วัชพืชในคคูลอง  คา่จ้างเหมาตัดหญ้า  คา่จ้างท าความสะอาดอาคารสถานที่   คา่จ้างเหมาขดุลอก
คลองระบายน้ า  ฯลฯ   คา่เอกสารแบบพิมพ์และแบบแปลน คา่ระวางบรรทุก  และคา่จ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  
คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บหนังสือหรือคา่เขา้เลม่   เขา้ปกหนังสือ  คา่รับวารสาร ตามหนังสือที่  มท 0313.4/ว 1452
ลงวันที่ 27  พฤษภาคม  2541   เร่ืองการเบิกจ่ายคา่จ้างเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ผช.จนท.ธุรการ
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(2) ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนตา่งๆ 50,000                 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่ธรรมเนียม และการลงทะเบียนของพนักงานส่วนต าบลที่ปฏบิัติงานราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
เป็นต้นโดยถอืปฏบิัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้าย ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ต้ังจ่ายจากรายได้

2.2 ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 50,000                 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000                 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ  ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรส าหรับเป็นคา่เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง คา่
พาหนะ  คา่เชา่ที่พักและคา่ใชจ่้ายอ่ืน ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง
ที่ปฏบิัติงานราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยถอืปฏบิัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการ
เดนิทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2.3 ประเภท รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ 2,500,000            บาท
(1) ค่าบ ารุงรักษา  หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 500,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เชน่ รถยนต์ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองถา่ยเอกสาร  
หอกระจายขา่วประจ าหมู่บ้าน เคร่ืองตัดหญ้า ตู้เชื่อม ประปาบ่อบาดาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(2) ค่าบ ารุงรักษา  หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,000,000            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่ธรรมเนียม คา่ติดต้ังระบบไฟฟ้าและ คา่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดนิและสิ่งกอ่สร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง เชน่ รางระบายน้ า ถนนลกูรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ อาคารเอนกประสงค ์ฯลฯ  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3. หมวด ค่าวัสดุ (533000) 940,000               บาท
3.1 ประเภท วัสดุส านักงาน 50,000                 บาท

(1) จัดซื้อวัสดุส านักงาน 50,000                 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่วัสดทุี่ใชใ้นการปฏบิัติงานภายในกองชา่ง  เชน่ กระดาษ  ดนิสอ  ปากกากระดาษไข  หมกึโรเนียว  
สมดุแบบพิมพ์ต่างๆ สิ่งพิมพ์ที่ไดจ้ากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  ฯลฯ  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3.2 ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000               บาท
(1) จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์และเคร่ืองมอืไฟฟ้าที่ส่องสว่างในถนนภายในหมู่บ้าน  ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบล         
หอ้งประชมุ ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็กอ่นวัยเรียน 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3.3 ประเภท วัสดุก่อสร้าง 500,000               บาท
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(1) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 500,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่จัดซื้อวัสดกุอ่สร้าง เชน่ อิฐ หนิ ปูน ทราย ไม ้สี ตะปู ท่อน้ าประปา  และอุปกรณ์ประปา แผ่นไมต่้าง ๆ  สารส้ม  
คลอรีนและวัสดตุ่าง ๆ ที่ใชใ้นการผลติประปา ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3.4 ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,000                 บาท
(1) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการโฆษณาและเผยแพร่ 20,000                 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร่  เชน่ กระดาษเขยีนโปสเตอร์ พู่กนั สี  แผ่นป้าย  ประกาศประชาสัมพันธ์  ฟิลม์ เทปบันทึก 
เสียงหรือภาพ (วีดโีอเทป  ภาพยนตร์ แผ่นซีดี) แผ่นซีดบีันทึกและยังไมบ่ันทึก  รูปสีหรือขาวด าที่ไดจ้ากการลา้งหรือขยายภาพ
ภาพถา่ยดาวเทียม ฯลฯ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(2) จัดท าป้ายรณรงค์ประชาสมัพันธ์ขอ้มลูขา่วสาร 20,000                 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่จ้างเหมาท าป้ายรณรงคป์ระชาสัมพันธ์ขา่วสารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง ของหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวขอ้ง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3.5 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000                 บาท
(1) จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 50,000                 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่จัดซื้อวัสดตุ่าง ๆ ที่ใชก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ตามบัญชทีี่จ าแนกประเภทรายจ่ายที่กรมการปกครองก าหนด  เชน่
แผ่นดสิก ์ แผ่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์  และอ่ืน ๆ (รวมถงึรายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มรีาคาต่อ
หน่วยหรือต่อชดุไมเ่กนิ  20,000  บาท) ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชค้อมพิวเตอร์
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดว่นที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มถินุายน 2559
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3.6 ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง่ 50,000                 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่วัสดยุานพาหนะและขนส่งส าหรับรถบรรทุกขยะ เชน่ หวัเทียน แบตเตอร่ี ยางนอกเพลา หมอ้น้ ารถยนต์ 
กนัชนรถยนต์ กระจกมองขา้งรถบรรทุกขยะ  
ตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดว่นที่สุดที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 27 มถินุายน 2559
เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

3.7 ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 150,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่นของรถยนต์บรรทุกขยะที่ใชใ้นการปฏบิัติงานขององคก์ารบริหารส่วน  
ต าบลหนองหลวงเชน่ น้ ามนัดเีซล  น้ ามนัเบนซิน  น้ ามนัเคร่ือง 
ตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดว่นที่สุดที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 27 มถินุายน 2559
เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทนุ(540000) รวม          683000 บาท
1 หมวด ค่าครุภัณฑ์  (541000) รวม          683,000 บาท

1.1 ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 683,000 บาท
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92

(1)จัดซื้อปั๊มซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรง จ านวน 20 ตัวๆละ 24,900 บาท 498,000 บาท
 (ไมม่รีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ :  สืบราคาตามท้องตลาด)
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(2)จัดซื้อเต้นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหลก็ ขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 8.00เมตร สูง 2.50เมตร จ านวน 10 หลงั 185,000 บาท
โดยมคีณุสมบัติดงันี้
1.ผ้าใบวินีลอ่นเบอร์8 ระบบเชื่อมอาร์ทตะเขบ็และขึ้นรูปเป็นหลงัพร้อมผ้าขอบรอบเต้นท์
2.สายรัดอย่างด ีสายเขม็ขดัรัดใน ขนาด 1 นิ้ว ยาว 0.30 เมตร จ านวน 30 เส้น
3.เสาท่อเหลก็อาบสังกะสี คาดน้ าเงิน ขนาด 1 & frac 12 นิ้ว
4.เสาท่อเหลก็อาบสังกะสี คาดน้ าเงิน ขนาด 1 & frac 14 นิ้ว
5.จันทัน+ ดั้ง +ค้ ายันท่อเหลก็อาบสังกะสี คาดน้ าเงิน ขนาด 1 & frac 34 นิ้ว
6.งานพ่นตราสัญลกัษณ์อบต.หนองหลวง ขนาด& osiash 45 ซ.ม. พร้อมขอ้ความขนาดสูง 12 ซ.ม. ทั้งสองดา้น
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

1. หมวด เงินอุดหนุน (561000) รวม 3,950,000            บาท
1.1 ประเภท เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองคก์รเอกชนในกจิกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์

(1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโพนพิสัย  ตามโครงการไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ 100,000               บาท
ภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1   
เพ่ือจ่ายเป็นคา่การติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน  ตามจุดเสี่ยงต่างๆ (ปริมาณต้องรอการประเมนิจาก
หน่วยงานไฟฟ้าส่วนภูมภิาคภายในวงเงินที่ก าหนด) ตามรายละเอียดตามองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวงก าหนด
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(2) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโพนพิสัย  ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน 100,000               บาท
ภายในหมู่บ้าน บ้านกดุแคน  หมู่ที่ 3 
เพ่ือจ่ายเป็นคา่การติดต้ังขยายเขตบริการไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ตามจุดเสี่ยงต่างๆ (ปริมาณต้องรอการประเมนิ
จากหน่วยงานไฟฟ้าส่วนภูมภิาคภายในวงเงินที่ก าหนด)  ตามรายละเอียดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวงก าหนด  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(3) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโพนพิสัย  ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 200,000               บาท
บ้านโนนมนัปลา หมู่ที่ 7  
เพ่ือจ่ายเป็นคา่การติดต้ังขยายเขตบริการไฟฟ้าสู่พ้ืนที่การเกษตร (ปริมาณต้องรอการประเมนิ
จากหน่วยงานไฟฟ้าส่วนภูมภิาคภายในวงเงินที่ก าหนด)  ตามรายละเอียดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวงก าหนด  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(4) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโพนพิสัย  ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า 100,000               บาท
ภายในหมู่บ้าน  บ้านเลศิไมตรี หมู่ที่ 9  (จุด1) 
เพ่ือจ่ายเป็นคา่การติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน  ตามจุดเสี่ยงต่างๆ (ปริมาณต้องรอการประเมนิจาก
หน่วยงานไฟฟ้าส่วนภูมภิาคภายในวงเงินที่ก าหนด) ตามรายละเอียดตามองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวงก าหนด
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(5) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโพนพิสัย  ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า 100,000               บาท
ภายในหมู่บ้าน  บ้านเลศิไมตรี หมู่ที่ 9 (จุด2)  
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เพ่ือจ่ายเป็นคา่การติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน  ตามจุดเสี่ยงต่างๆ (ปริมาณต้องรอการประเมนิจาก
หน่วยงานไฟฟ้าส่วนภูมภิาคภายในวงเงินที่ก าหนด) ตามรายละเอียดตามองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวงก าหนด
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(6) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโพนพิสัย  ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 100,000               บาท
บ้านวังไฮ หมู่ที่ 10  
เพ่ือจ่ายเป็นคา่การติดต้ังขยายเขตบริการไฟฟ้าสู่พ้ืนที่การเกษตร (ปริมาณต้องรอการประเมนิ
จากหน่วยงานไฟฟ้าส่วนภูมภิาคภายในวงเงินที่ก าหนด)  ตามรายละเอียดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวงก าหนด  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(7) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโพนพิสัย  ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 100,000               บาท
บ้านโนนมชียั หมู่ที่ 11 
เพ่ือจ่ายเป็นคา่การติดต้ังขยายเขตบริการไฟฟ้าสู่พ้ืนที่การเกษตร (ปริมาณต้องรอการประเมนิ
จากหน่วยงานไฟฟ้าส่วนภูมภิาคภายในวงเงินที่ก าหนด)  ตามรายละเอียดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวงก าหนด  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(8) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโพนพิสัย  ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน 50,000                 บาท
ภายในหมู่บ้าน บ้านศรีวิไล  หมู่ที่ 12
เพ่ือจ่ายเป็นคา่การติดต้ังขยายเขตบริการไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ตามจุดเสี่ยงต่างๆ (ปริมาณต้องรอการประเมนิ
จากหน่วยงานไฟฟ้าส่วนภูมภิาคภายในวงเงินที่ก าหนด)  ตามรายละเอียดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวงก าหนด  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(9) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโพนพิสัย  ตามโครงการไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ 50,000                 บาท
ภายในหมู่บ้าน  บ้านใหมวั่งไฮ หมู่ที่ 13   
เพ่ือจ่ายเป็นคา่การติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน  ตามจุดเสี่ยงต่างๆ (ปริมาณต้องรอการประเมนิจาก
หน่วยงานไฟฟ้าส่วนภูมภิาคภายในวงเงินที่ก าหนด) ตามรายละเอียดตามองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวงก าหนด
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(10) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโพนพิสัย  ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน 200,000               บาท
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสวรรค ์ หมู่ที่ 14
เพ่ือจ่ายเป็นคา่การติดต้ังขยายเขตบริการไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ตามจุดเสี่ยงต่างๆ (ปริมาณต้องรอการประเมนิ
จากหน่วยงานไฟฟ้าส่วนภูมภิาคภายในวงเงินที่ก าหนด)  ตามรายละเอียดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวงก าหนด  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(11) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโพนพิสัย  ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 50,000                 บาท
บ้านหนองหลวงเกา่ หมู่ที่ 19 
เพ่ือจ่ายเป็นคา่การติดต้ังขยายเขตบริการไฟฟ้าสู่พ้ืนที่การเกษตร (ปริมาณต้องรอการประเมนิ
จากหน่วยงานไฟฟ้าส่วนภูมภิาคภายในวงเงินที่ก าหนด)  ตามรายละเอียดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวงก าหนด  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(12) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโพนพิสัย  ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 200,000               บาท
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บ้านสุขส าราญ หมู่ที่ 16
เพ่ือจ่ายเป็นคา่การติดต้ังขยายเขตบริการไฟฟ้าสู่พ้ืนที่การเกษตร (ปริมาณต้องรอการประเมนิ
จากหน่วยงานไฟฟ้าส่วนภูมภิาคภายในวงเงินที่ก าหนด)  ตามรายละเอียดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวงก าหนด  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(13) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโพนพิสัย  ตามโครงการไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ 50,000                 บาท
ภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนมนัปลา หมู่ที่ 7  
เพ่ือจ่ายเป็นคา่การติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน  ตามจุดเสี่ยงต่างๆ (ปริมาณต้องรอการประเมนิจาก
หน่วยงานไฟฟ้าส่วนภูมภิาคภายในวงเงินที่ก าหนด) ตามรายละเอียดตามองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวงก าหนด
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(14) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโพนพิสัย  ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 100,000               บาท
บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 12 (ศรีวิไล-นาฮัม)
เพ่ือจ่ายเป็นคา่การติดต้ังขยายเขตบริการไฟฟ้าสู่พ้ืนที่การเกษตร (ปริมาณต้องรอการประเมนิ
จากหน่วยงานไฟฟ้าส่วนภูมภิาคภายในวงเงินที่ก าหนด)  ตามรายละเอียดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวงก าหนด  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(15) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโพนพิสัย  ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 150,000               บาท
บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 12 (ศรีวิไล-หว้ยกระเบื้อง)
เพ่ือจ่ายเป็นคา่การติดต้ังขยายเขตบริการไฟฟ้าสู่พ้ืนที่การเกษตร (ปริมาณต้องรอการประเมนิ
จากหน่วยงานไฟฟ้าส่วนภูมภิาคภายในวงเงินที่ก าหนด)  ตามรายละเอียดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวงก าหนด  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(16) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโพนพิสัย  ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 300,000               บาท
บ้านกดุแคน หมู่ที่ 3 (กดุแคน-วัดบ่อน้ าใส)
เพ่ือจ่ายเป็นคา่การติดต้ังขยายเขตบริการไฟฟ้าสู่พ้ืนที่การเกษตร (ปริมาณต้องรอการประเมนิ
จากหน่วยงานไฟฟ้าส่วนภูมภิาคภายในวงเงินที่ก าหนด)  ตามรายละเอียดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวงก าหนด  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(17) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโพนพิสัย  ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในต าบลหนองหลวง 1,000,000            บาท
ภายในต าบลหนองหลวง
เพ่ือจ่ายเป็นคา่การติดต้ังขยายเขตบริการไฟฟ้าภายในต าบลหนองหลวง ตามจุดเสี่ยงต่างๆ (ปริมาณต้องรอการประเมนิ
จากหน่วยงานไฟฟ้าส่วนภูมภิาคภายในวงเงินที่ก าหนด)  ตามรายละเอียดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวงก าหนด  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(18) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโพนพิสัย  ตามโครงการไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ 1,000,000            บาท
ภายในต าบลหนองหลวง
เพ่ือจ่ายเป็นคา่การติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน  ตามจุดเสี่ยงต่างๆ (ปริมาณต้องรอการประเมนิจาก
หน่วยงานไฟฟ้าส่วนภูมภิาคภายในวงเงินที่ก าหนด) ตามรายละเอียดตามองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวงก าหนด
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

กองช่าง แผนงานเคหะชุมชน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) รวม 570,000          บาท
งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งชุมชน (00252) รวม 570,000          บาท
งบด าเนนิงาน (530000) รวม 440,000          บาท

1. หมวด ค่าใช้สอย (532000) รวม 440,000          บาท
1.1 ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบัิติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   แยกเปน็ 440,000          บาท

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลหนองหลวง 50,000            บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลหนองหลวง  เช่น  ค่าจัดอบรม ค่าอาหาร
ค่าจัดอบรม ประชาสมัพันธ์  และค่าด าเนนิการอ่ืนๆ    ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏบัิติการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 30,000            บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการประชุมเชิงปฏบิติัการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ค่าจัดอบรม ประชาสมัพันธ์  และค่าด าเนนิการอ่ืนๆ    ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(3)โครงการอบต.หนองหลวงเคล่ือนที่ ทอ้งถิ่นสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชน 50,000            บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานโครงการ อบต.หนองหลวงเคลือ่นที่ ทอ้งถิน่สมัพันธ์เพ่ือเพ่ิม
ประสทิธิภาพในการบริการประชาชน
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(4) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนต าบลหนองหลวง 20,000            บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ปอ้งกันแก้ไขปญัหายาเสพติดในชุมชนต าบลหนองหลวง  
ค่าวัสด-ุอุปกรณ์ ค่าด าเนนิการอ่ืนๆ ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(5) โครงการวันทอ้งถิ่นไทย 40,000            บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าด าเนนิกิจกรรมตามโครงการวันทอ้งถิน่ไทย และอ่ืน ๆ  ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(6) โครงการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉนัท ์ 30,000            บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าด าเนนิกิจกรรมตามโครงการสมานฉนัท ์ปรองดอง กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชือ่มความสามัคคีทอ้งถิน่ ทอ้งที่
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(7) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเพ่ือแก้ไขปัญหา 30,000            บาท
ยาเสพติดเชิงรุกและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาประสทิธิภาพศูนย์คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเพ่ือแก้ไขปญัหา
ยาเสพติดเชิงรุกและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างย่ังยืน
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) : ส านักงานปลัด
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(8) โครงการเทดิทลูและพิทกัษ์ด ารงค์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัติย์ 20,000            บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดกิจกรรมโครงการเทดิทลูและพิทกัษ์ด ารงค์ไว้ซึ่งสถาบนัพระมหากษัติย์
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(9) โครงการความปลอดภัยสร้างวินยัจราจร 20,000            บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าอบรมโครงการความปลอดภัยสร้างวินยัจราจร ค่าวัสดุ อุปกรณื ค่าด าเนนิการอ่ืนๆ ฯลฯ 
ต้ังจ่ายจากรายได้

(10) โครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี 150,000          บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธีต่างๆ
ต้ังจ่ายจากรายได้

งบเงินอุดหนนุ (560000) รวม 130,000          บาท
2. หมวด เงินอุดหนนุ (561000) รวม 130,000          บาท
2.1 ประเภท เงินอุดหนนุหนว่ยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ 130,000          บาท

(1) อุดหนนุโครงการพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และเพ่ิมศักยภาพผู้ประสาน 50,000            บาท
พลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด)
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าอุดหนนุโครงการโครงการพัฒนาประสทิธิภาพศูนย์คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและเพ่ิม
ศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน ( 25 ตาสบัประรด)
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุทั่วไป

(2) โครงการขอรับเงินอุดหนนุสถานที่กลางศูนย์ข้อมลูข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง 50,000            บาท
สว่นทอ้งถิน่ อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าอุดหนนุ โครงการขอรับเงินอุดหนนุสถานที่กลางศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุทั่วไป

(3) อุดหนดุโครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี อ าเภอเฝ้าไร่ 30,000            บาท

เพ่ือจ่ายเปน็ค่าอุดหนนุโครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนนุทั่วไป
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แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ (00260) รวม 1,200,000             บาท

งานกีฬาและนนัทนาการ (00262) รวม 400,000                บาท

งบด าเนนิงาน (530000) รวม 400,000                บาท
1. หมวด ค่าใช้สอย (532000) 400,000                บาท

1.1 ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบัิติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณธรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 400,000                บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต าบลและ TO BE NUMBER 1 400,000                บาท

เพ่ือจ่ายเปน็ค่ารางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  การจัดการแข่งขันกีฬา  อบต.สมัพันธ์เกมส์
กีฬาเยาวชนประจ าป ี กีฬาโซน  และอ่ืน ๆ  ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งานศาสนาและวัฒนธรรมทอ้งถิ่น (00263) รวม 800,000                บาท

งบด าเนนิงาน (530000) รวม 800,000                บาท
1. หมวด ค่าใช้สอย (532000) 700,000                บาท

1.1 ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบัิติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 700,000                บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 80,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดงานประเพณี  ค่าสนบัสนนุ  และค่าสง่เสริมกิจกรรมประเพณีรดน้ าด าหวัผู้สงูอายุและอ่ืน ๆ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแข่งเรือกีบประจ าปี และ  TO BE NUMBER 1 200,000                บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดงานประเพณี  ค่าสนบัสนนุ  และค่าสง่เสริมกิจกรรมประเพณีแข่งเรือยาวประจ าปแีละอ่ืน ๆ  ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมปฏบัิติธรรมนอ้มน ารักษาศีลห้า 30,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมปฏบิติัธรรมนอ้มน ารักษาศีลหา้ และอ่ืน ๆ  ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(4) ค่าใช้จ่ายโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 30,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดงานกิจกรรมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา เช่น การจัดอบรมใหค้วามรู้ การรณรงค์ ประชาสมัพันธ์
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม และอ่ืนๆ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(5) ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาปฐมวัยสายใยผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองหลวงและสถานศึกษา 30,000                  บาท
ทั้ง 6 แห่ง
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดกิจกรรมตามโครงการกีฬาปฐมวัยสายใยผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองหลวงและสถานศึกษาทั้ง 6 แหง่
ค่าวิทยากร  ค่าด าเนนิการอ่ืน ๆ  ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) : กองการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

กองการศึกษา แผนงานศาสนา  วฒันธรรม  และนันทนาการ
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(6) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมทกัษะพัฒนาเด็ก เยาวชนต าบลหนองหลวง 30,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าด าเนนิโครงการอบรมสง่เสริมทกัษะพัฒนาเด็ก เยาวชนในสงัคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
เช่น การจัดอบรมใหค้วามรู้ การรณรงค์ ประชาสมัพันธ์
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม และอ่ืนๆ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 30,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(8) ค่าใช้จ่ายโครงการวันแมแ่ห่งชาติ 30,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินนีาถ 
 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรา 85 พรรษา
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(9)โครงการเด็กเยาวชนหนองหลวงสร้างความปรองดอง คนรักเพ่ือน (ผูกเสี่ยว) 40,000                  บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่า จัดการอบรม ในการด าเนนิโครงการเด็กเยาวชนหนองหลวงสร้างความปรองดอง คนรักเพ่ือน (ผูกเสี่ยว)
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(10)โครงการประเพณีบุญบ้ังไฟประจ าปี 200,000                บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีบญุบั้งไฟประจ าป ีและอ่ืนๆ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2. หมวด ค่าวัสดุ (532000) 100,000                บาท
2.1 ประเภท วัสดุกีฬา  (331300) 100,000                บาท

(1) อุปกรณ์กีฬาประจ าหมู่บ้าน 100,000                บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บา้น/ชุมชน /กีฬาเด็กและเยาวชน รวม 20 หมู่บา้น ตามภารกิจถ่ายโอนเลือกท าตาม
อ านาจหนา้ที่ และเพ่ือเปน็การสง่เสริมใหห้มู่บา้น/ชุมชน ใหม้ีการเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

กองการศึกษา แผนงานศาสนา  วฒันธรรม  และนันทนาการ
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 7,868,000            บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 7,868,000            บาท
งบลงทนุ   (540000) รวม 7,868,000            บาท
1. หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (542000) 7,868,000            บาท

1.1 ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   (420900) 7,868,000            บาท
(1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตวัยู  (แบบมฝีาปิด)  บ้านแบง   หมู่ที่  2 250,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู   (แบบมฝีาปิด)  บ้านแบง  หมู่ที่  2  ต าบลหนองหลวง            
อ าเภอเฝ้าไร่   จังหวัดหนองคาย   โดยท าการขดุลอกหน้าดนิแลว้ด าเนินการเทคอนกรีตเสริมเหลก็  กว้าง  0.30  เมตร      
ยาว 145.00 เมตร  และโดยเทคอนกรีตหนาขา้งละ 0.15 เมตรพร้อมฝาปิดหนา 0.15 เมตร ลกึ 0.40 เมตร พร้อมงานกลบ    
ดนิปรับแต่งขา้งรางระบายน้ า   และติดต้ังป้ายโครงการ ตามรายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต .ก าหนด
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตวัยู  (แบบมฝีาปิด)  บ้านวังไฮ   หมู่ที่  10 207,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู   (แบบมฝีาปิด)  บ้านวังไฮ  หมู่ที่  10  ต าบลหนองหลวง            
อ าเภอเฝ้าไร่   จังหวัดหนองคาย   โดยท าการขดุลอกหน้าดนิแลว้ด าเนินการเทคอนกรีตเสริมเหลก็  กว้าง  0.30  เมตร      
ยาว 117.00 เมตร  และโดยเทคอนกรีตหนาขา้งละ 0.15 เมตรพร้อมฝาปิดหนา 0.15 เมตร ลกึ 0.40 เมตร พร้อมงานกลบ   
ดนิปรับแต่งขา้งรางระบายน้ า   และติดต้ังป้ายโครงการ ตามรายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต .ก าหนด

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตวัยู  (แบบมฝีาปิด)  บ้านศรีวิไล   หมู่ที่  12 250,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู   (แบบมฝีาปิด)  บ้านศรีวิไล  หมู่ที่  12  ต าบลหนองหลวง            
อ าเภอเฝ้าไร่   จังหวัดหนองคาย   โดยท าการขดุลอกหน้าดนิแลว้ด าเนินการเทคอนกรีตเสริมเหลก็  กว้าง  0.30  เมตร      
ยาว 145.00 เมตร  และโดยเทคอนกรีตหนาขา้งละ 0.15 เมตรพร้อมฝาปิดหนา 0.15 เมตร ลกึ 0.40 เมตร พร้อมงานกลบ   
ดนิปรับแต่งขา้งรางระบายน้ า   และติดต้ังป้ายโครงการ ตามรายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต .ก าหนด
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตวัยู  (แบบมฝีาปิด)  บ้านใหมว่ังไฮ   หมู่ที่  13 200,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู   (แบบมฝีาปิด)  บ้านใหมวั่งไฮ  หมู่ที่  13  ต าบลหนองหลวง            
อ าเภอเฝ้าไร่   จังหวัดหนองคาย   โดยท าการขดุลอกหน้าดนิแลว้ด าเนินการเทคอนกรีตเสริมเหลก็  กว้าง  0.30  เมตร      
ยาว 116.00 เมตร  และโดยเทคอนกรีตหนาขา้งละ 0.15 เมตรพร้อมฝาปิดหนา 0.15 เมตร ลกึ 0.40 เมตร พร้อมงานกลบ   
ดนิปรับแต่งขา้งรางระบายน้ า   ตามรายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ก าหนด
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตวัยู  (แบบไมม่ฝีาปิด)  บ้านรุ่งอรุณ   หมู่ที่  15 300,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู   (แบบไมม่ฝีาปิด)  บ้านรุ่งอรุณ  หมู่ที่  15  ต าบลหนองหลวง            
อ าเภอเฝ้าไร่   จังหวัดหนองคาย   โดยท าการขดุลอกหน้าดนิแลว้ด าเนินการเทคอนกรีตเสริมเหลก็  กว้าง  0.30  เมตร      
ยาว 244.00 เมตร  และโดยเทคอนกรีตหนาขา้งละ 0.15 เมตร ลกึ 0.40 เมตร พร้อมงานกลบ   
ดนิปรับแต่งขา้งรางระบายน้ า   และติดต้ังป้ายโครงการ ตามรายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต .ก าหนด
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ด้านการเศรษฐกิจ (00300) : กองช่าง
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(6) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตวัยู  (แบบมฝีาปิด)  บ้านหนองหลวงใหม ่  หมู่ที่  17 318,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู   (แบบมฝีาปิด)  บ้านหนองหลวงใหม ่ หมู่ที่  17  ต าบลหนองหลวง            
อ าเภอเฝ้าไร่   จังหวัดหนองคาย   โดยท าการขดุลอกหน้าดนิแลว้ด าเนินการเทคอนกรีตเสริมเหลก็  กว้าง  0.30  เมตร      
ยาว 184.00 เมตร  และโดยเทคอนกรีตหนาขา้งละ 0.15 เมตรพร้อมฝาปิดหนา 0.15 เมตร ลกึ 0.40 เมตร พร้อมงานกลบ   
ดนิปรับแต่งขา้งรางระบายน้ า   และติดต้ังป้ายโครงการ ตามรายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต .ก าหนด

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(7) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตวัยู  (แบบมฝีาปิด)  บ้านหนองหลวงเก่า   หมู่ที่  19 250,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู   (แบบมฝีาปิด)  บ้านหนองหลวงเกา่  หมู่ที่  19  ต าบลหนองหลวง            
อ าเภอเฝ้าไร่   จังหวัดหนองคาย   โดยท าการขดุลอกหน้าดนิแลว้ด าเนินการเทคอนกรีตเสริมเหลก็  กว้าง  0.30  เมตร      
ยาว 145.00 เมตร  และโดยเทคอนกรีตหนาขา้งละ 0.15 เมตรพร้อมฝาปิดหนา 0.15 เมตร ลกึ 0.40 เมตร พร้อมงานกลบ   
ดนิปรับแต่งขา้งรางระบายน้ า   และติดต้ังป้ายโครงการ ตามรายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต .ก าหนด

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(8) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตวัยู  (แบบมฝีาปิด)  บ้านแบงใหม ่  หมู่ที่  20 300,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู   (แบบมฝีาปิด)  บ้านแบงใหม ่ หมู่ที่  20  ต าบลหนองหลวง            
อ าเภอเฝ้าไร่   จังหวัดหนองคาย   โดยท าการขดุลอกหน้าดนิแลว้ด าเนินการเทคอนกรีตเสริมเหลก็  กว้าง  0.50  เมตร      
ยาว 133.00 เมตร  และโดยเทคอนกรีตหนาขา้งละ 0.15 เมตรพร้อมฝาปิดหนา 0.15 เมตร ลกึ 0.50 เมตร พร้อมงานกลบ   
ดนิปรับแต่งขา้งรางระบายน้ า   และติดต้ังป้ายโครงการ ตามรายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต .ก าหนด

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(9) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตวัยู  (แบบมฝีาปิด)  บ้านหนองบัวเงิน   หมู่ที่  6 200,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู   (แบบมฝีาปิด)  บ้านหนองบัวเงิน  หมู่ที่  6  ต าบลหนองหลวง            
อ าเภอเฝ้าไร่   จังหวัดหนองคาย   โดยท าการขดุลอกหน้าดนิแลว้ด าเนินการเทคอนกรีตเสริมเหลก็  กว้าง  0.30  เมตร      
ยาว 116.00 เมตร  และโดยเทคอนกรีตหนาขา้งละ 0.15 เมตรพร้อมฝาปิดหนา 0.15 เมตร ลกึ 0.40 เมตร พร้อมงานกลบ   
ดนิปรับแต่งขา้งรางระบายน้ า   และติดต้ังป้ายโครงการ ตามรายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต .ก าหนด
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านแคน   หมู่ที่  3 100,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  บ้านกดุแคน  หมู่ที่ 3  ต าบลหนองหลวง   อ าเภอเฝ้าไร่ 
จังหวัดหนองคาย  โดยท าการเทคอนกรีตทับผิวทางเดมิ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต  
เสริมเหลก็หนา 0.15  เมตร  และมพ้ืีนที่ไมน่้อยกว่า  195  ตารางเมตร  พร้อมลกูรังไหลท่างขา้งละ  0.50  เมตร
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  ตามรายละเอียดแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านหนองจอก   หมู่ที่  5(สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน) 300,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  บ้านหนองจอก  หมู่ที่ 5  ต าบลหนองหลวง   อ าเภอเฝ้าไร่ 
จังหวัดหนองคาย  โดยท าการเทคอนกรีตทับผิวทางเดมิ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 144.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต  
เสริมเหลก็หนา 0.15  เมตร  และมพ้ืีนที่ไมน่้อยกว่า  576  ตารางเมตร  พร้อมลกูรังไหลท่างขา้งละ  0.50  เมตร
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  ตามรายละเอียดแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านโนนห้วยทราย   หมู่ที่  8 (สาย 1) 100,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  บ้านโนนหว้ยทราย  หมู่ที่ 8  ต าบลหนองหลวง   อ าเภอเฝ้าไร่ 
จังหวัดหนองคาย  โดยท าการปรับเกรดผิวทางเดมิ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต  
เสริมเหลก็หนา 0.15  เมตร  และมพ้ืีนที่ไมน่้อยกว่า  192  ตารางเมตร  พร้อมลกูรังไหลท่างขา้งละ  0.50  เมตร
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  ตามรายละเอียดแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านโนนห้วยทราย   หมู่ที่  8 (สาย 2) 100,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  บ้านโนนหว้ยทราย  หมู่ที่ 8  ต าบลหนองหลวง   อ าเภอเฝ้าไร่ 
จังหวัดหนองคาย  โดยท าการปรับเกรดผิวทางเดมิ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต  
เสริมเหลก็หนา 0.15  เมตร  และมพ้ืีนที่ไมน่้อยกว่า  195  ตารางเมตร  พร้อมลกูรังไหลท่างขา้งละ  0.50  เมตร
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  ตามรายละเอียดแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านโนนมชัีย   หมู่ที่  11(สายโรงน้ าโนนมชัีย) 100,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  บ้านโนนมชียั  หมู่ที่ 11  ต าบลหนองหลวง   อ าเภอเฝ้าไร่ 
จังหวัดหนองคาย  โดยท าการปรับเกรดผิวทางเดมิ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต  
เสริมเหลก็หนา 0.15  เมตร  และมพ้ืีนที่ไมน่้อยกว่า  192  ตารางเมตร  พร้อมลกูรังไหลท่างขา้งละ  0.50  เมตร
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  ตามรายละเอียดแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(15) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านหนองบัวเงินเหนือ   หมู่ที่  18 (สายแยกวัดบ่อน้ าใส) 450,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  บ้านหนองบัวเงินเหนือ  หมู่ที่ 18  ต าบลหนองหลวง   อ าเภอเฝ้าไร่ 
จังหวัดหนองคาย  โดยท าการปรับเกรดผิวทางเดมิ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 217.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต  
เสริมเหลก็หนา 0.15  เมตร  และมพ้ืีนที่ไมน่้อยกว่า  868  ตารางเมตร  พร้อมลกูรังไหลท่างขา้งละ  0.30  เมตร
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  ตามรายละเอียดแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(16) โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองสวรรค์   หมู่ที่  14 100,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลกูรังภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองสวรรค ์ หมู่ที่  14  ต าบลหนองหลวง               
อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยท าการปรับเกลี่ยบดทับแต่งผิวจราจร  โดยมปีริมาณลกูรังไมน่้อยกว่า 1,190 ลกูบาศกเ์มตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(17) โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พ้ืนที่การเกษตร  บ้านแบง   หมู่ที่  2 50,000                 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลกูรังสู่พ้ืนที่การเกษตร  บ้านแบง  หมู่ที่  2  ต าบลหนองหลวง               
อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยท าการปรับเกลี่ยบดทับแต่งผิวจราจร  โดยมปีริมาณลกูรังไมน่้อยกว่า 595 ลกูบาศกเ์มตร 
  ตามรายละเอียดแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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(18) โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พ้ืนที่การเกษตรพร้อมลงทอ่0.60x1.00 9ทอ่น  บ้านหนองบัวเงิน 100,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลกูรังสู่พ้ืนที่การเกษตร  บ้านหนองบัวเงิน  หมู่ที่  6  ต าบลหนองหลวง               
อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยท าการปรับเกลี่ยบดทับแต่งผิวจราจร  โดยมปีริมาณลกูรังไมน่้อยกว่า 1,050 ลกูบาศกเ์มตร 
  ตามรายละเอียดแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(19) โครงการขยายเขตบริการประปา  บ้านโนนมนัปลา   หมู่ที่  7 50,000                 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการขยายเขตบริการประปา  บ้านโนนมนัปลา  หมู่ที่  7  ต าบลหนองหลวง               
อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยท าการต่อท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
  ตามรายละเอียดแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(20) โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พ้ืนที่การเกษตร  บ้านเลิศไมตรี   หมู่ที่  9 100,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลกูรังสู่พ้ืนที่การเกษตร  บ้านเลศิไมตรี  หมู่ที่  9  ต าบลหนองหลวง               
อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยท าการปรับเกลี่ยบดทับแต่งผิวจราจร  โดยมปีริมาณลกูรังไมน่้อยกว่า 1,190 ลกูบาศกเ์มตร 
  ตามรายละเอียดแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(21) โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กฝาปิดรางระบายน้ า  บ้านใหมว่ังไฮ   หมู่ที่  13 50,000                 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการเทคอนกรีตเสริมเหลก็ฝาปิดรางระบายน้ า บ้านใหมวั่งไฮ หมู่ที่ 13  ต าบลหนองหลวง                                   
อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยท าการเท คสล.ฝาปิดรางระบายน้ า ขนาด กว้าง 0.45 เมตร ยาว 0.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร จ านวน 210 ฝา พร้อมปิดฝารางระบายน้ า
ตามรายละเอียดแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง   
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(22) โครงการจัดท าฝาปิดรางระบายน้ า  บ้านหนองหลวง   หมู่ที่  1 200,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการจัดท าฝาปิดรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1  ต าบลหนองหลวง                                   
อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยท าการจัดท าฝาปิดรางระบายน้ า พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย
ตามรายละเอียดแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง   
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(23) โครงการขยายเขตบริการประปา  บ้านหนองหลวง   หมู่ที่  1 100,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการขยายเขตบริการประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1  ต าบลหนองหลวง                                   
อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยท าการเดนิท่อเมนประปาภายหมู่บ้าน  พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย
ตามรายละเอียดแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง   
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(24) โครงการก่อสร้างป้ายศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก    100,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการกอ่สร้างป้ายศนูย์พัฒนาเดก็เลก็แกว้ดวงตา , ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็โนนสมบูรณ์  ต าบลหนองหลวง      
จ านวน 2 แหง่ ตามรายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ก าหนด
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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(25) โครงการปรับปรุงป้ายศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบง 30,000                 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการกอ่สร้างป้ายศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านแบง จ านวน 1 แหง่ ตามรายละเอียดตามแบบแปลนของ     
อบต.ก าหนด
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(26) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     บ้านโนนสมบูรณ์   หมู่ที่  4 300,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ 4  ต าบลหนองหลวง   อ าเภอเฝ้าไร่ 
จังหวัดหนองคาย  โดยท าการท าการเทคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร  และมลีกูรังไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  ตามรายละเอียดแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(27) โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พ้ืนที่การเกษตร  บ้านสขุส าราญ   หมู่ที่  16 100,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลกูรังlสู่พ้ืนที่การเกษตร  บ้านสุขส าราญ  หมู่ที่  16  ต าบลหนองหลวง               
อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยท าการปรับเกลี่ยบดทับแต่งผิวจราจร  โดยมปีริมาณลกูรังไมน่้อยกว่า 1,190 ลกูบาศกเ์มตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(28) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนผู้สงูอายุ 1,000,000            บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการกอ่สร้างอาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ จ านวน 1 แหง่ พร้อมป้ายโครงการ     
ตามรายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.ก าหนด
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(29) โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พ้ืนที่การเกษตร  บ้านโนนมชัีย   หมู่ที่  11 100,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลกูรังสู่พ้ืนที่การเกษตร  บ้านโนนมชียั  หมู่ที่  11  ต าบลหนองหลวง               
อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยท าการปรับเกลี่ยบดทับแต่งผิวจราจร  โดยมปีริมาณลกูรังไมน่้อยกว่า 1,190 ลกูบาศกเ์มตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(30) โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พ้ืนที่การเกษตรพร้อมลงทอ่60นิ้ว 6 ทอ่นบ้านโนนห้วยทราย   หมู่ที่  8 100,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลกูรังสู่พ้ืนที่การเกษตร  บ้านโนนหว้ยทราย  หมู่ที่  8  ต าบลหนองหลวง               
อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยท าการปรับเกลี่ยบดทับแต่งผิวจราจร  โดยมปีริมาณลกูรังไมน่้อยกว่า 1,090 ลกูบาศกเ์มตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(31) โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พ้ืนที่การเกษตร  บ้านหนองบัวเงินเหนือ   หมู่ที่  18 100,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลกูรังสู่พ้ืนที่การเกษตร  บ้านหนองบัวเงินเหนือ  หมู่ที่  18  ต าบลหนองหลวง               
อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยท าการปรับเกลี่ยบดทับแต่งผิวจราจร  โดยมปีริมาณลกูรังไมน่้อยกว่า 1,190 ลกูบาศกเ์มตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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(32) โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พ้ืนที่การเกษตร  บ้านกุดแคน   หมู่ที่  3 100,000               บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลกูรังสู่พ้ืนที่การเกษตร  บ้านกดุแคน  หมู่ที่  3  ต าบลหนองหลวง               
อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยท าการปรับเกลี่ยบดทับแต่งผิวจราจร  โดยมปีริมาณลกูรังไมน่้อยกว่า 1,190 ลกูบาศกเ์มตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(33) โครงการก่อสร้างห้องน้ าสวนสาธารณะหนองหลวง จ านวน 1 หลัง
เพ่ือจ่ายเป็นคา่กอ่สร้างหอ้งน้ าสวนสาธารณะหนองหลวง จ านวน 1 หลงั ตามแบบแปลนของ             450,000               บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(34) โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายน้ าล้นหมู่ที่ 2  
เพ่ือจ่ายเป็นคา่ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายน้ าลน้หมู่ที่2  ตามแบบแปลนของ             100,000               บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(35) โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายน้ าล้นหมู่ที่ 16  
เพ่ือจ่ายเป็นคา่ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายน้ าลน้หมู่ที่16 ตามแบบแปลนของ             200,000               บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(36) โครงการตอ่เตมิศนูย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.หนองหลวง   
เพ่ือจ่ายเป็นคา่ต่อเติมศนูย์กู้ชพีกู้ภัย อบต.หนองหลวงตามแบบแปลนของ             300,000               บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(37) โครงการตอ่เตมิศาลาประชาคม บ้านหนองหลวงเก่า หมู่ที1่9   
เพ่ือจ่ายเป็นคา่ต่อเติมศาลาประชาคม บ้านหนองหลวงเกา่ หมู่ที่19  พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย            105,000               บาท

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(38) โครงการตอ่เตมิศาลาประชาคม บ้านกุดแคน หมู่ที3่   
เพ่ือจ่ายเป็นคา่ต่อเติมศาลาประชาคม บ้านกดุแคน หมู่ที่ 3  พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย             200,000               บาท

  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(39) โครงการตอ่เตมิศาลาประชาคม บ้านหนองหลวงใหม ่หมู่ที่17   
เพ่ือจ่ายเป็นคา่ต่อเติมศาลาประชาคม บ้านหนองหลวงใหม ่หมู่ที่17  พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย             150,000               บาท

 ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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(40) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนมนัปลา หมู่ที7่   
เพ่ือจ่ายเป็นคา่กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหลก็  บ้านโนนมนัปลา หมู่ที7่  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็              258,000               บาท

หนา 0.15 เมตรและมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 503 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการตามแบบแปลนของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนนุทั่วไป
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เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการเทคอนกรีตเสริมเหลก็ฝาปิดรางระบายน้ า บ้านใหมวั่งไฮ หมู่ที่ 13  ต าบลหนองหลวง                                   
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เพ่ือจ่ายเป็นคา่โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลกูรังสู่พ้ืนที่การเกษตร  บ้านหนองบัวเงินเหนือ  หมู่ที่  18  ต าบลหนองหลวง               
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แผนงานการเกษตร (00320) รวม 150,000           บาท
งานส่งเสริมการเกษตร (00321) รวม 150,000           บาท
งบด าเนนิงาน (530000) รวม 150,000           บาท

1. หมวด ค่าใช้สอย (532000) รวม 130,000           บาท
1.1 ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบัิติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   แยกเปน็ 130,000           บาท

(1) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการส่งเสริมด้านการเกษตร 50,000             บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายส ารวจข้อมูลด้านการเกษตร  จัดฝึกอบรมต่างๆ เช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าเอกสาร  วัสดุอุปกรณ์
ซื้อพันธุ์ปลา  จัดซื้อพันธุ์ไม้  ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(2) โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 50,000             บาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าการด าเนนิงานตามโครงการโครงการอนรัุกษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเศรษฐกิจพอเพียง ของ อบต.หนองหลวง 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(3) โครงการอนรุักษ์แหล่งน้ าเพ่ือขยายพันธ์ปลาในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองหลวง 30,000             บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าการด าเนนิงานตาม โครงการอนรัุกษ์แหล่งน้ าเพ่ือขยายพันธ์ปลาในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2 หมวด ค่าวัสดุ (533000) รวม 20,000             บาท
2.1 ประเภท วัสดุการเกษตร 20,000             บาท

(1) จัดซื้อสารเคมป้ีองกันและก าจัดศัตรูพืช 20,000             บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อวัสดุสารเคมีปอ้งกันและก าจัดศัตรูพืช
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ด้านการเศรษฐกิจ (00300) : ส านักงานปลัด

ส านักงานปลัด   แผนงานการเกษตร
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แผนงานการพาณิชย์ (00330) รวม 496,000           บาท
งานกิจการประปา (00332) รวม 496,000           บาท
งบด าเนนิงาน (530000) รวม 496,000           บาท

1. หมวด ค่าใช้สอย (532000) รวม 496,000           บาท
1.1 ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบัิติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   แยกเปน็ 496,000           บาท

(1) ค่าใช้จ่ายส าหรับที่ทิ้งขยะ 10,000             บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการบ าบดับอ่ขยะ  ค่าจัดซื้อน้ ายาฆ่าแมลง น้ ายาดับกลิน่ และอ่ืนๆ  ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บประปา - ขยะ 486,000           บาท
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดเก็บประปา - ขยะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลวง ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ด้านการเศรษฐกิจ (00300) : ส านักงานปลัด

ส านักงานปลัด  แผนงานการพาณิชย์
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แผนงานงบกลาง (00410) รวม 23,797,000        บาท
งานงบกลาง (00411) รวม 23,797,000        บาท
หมวดงบกลาง (510000) รวม 23,465,000        บาท
1. ประเภท เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วน 15,000               บาท

ราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว  (กสจ.)
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนส ารอง เลีย้งชีพส าหรับลกูจ้างประจ าของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแลว้ (กสจ.) 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2. ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 300,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแ้ก่ลกูจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3. ประเภท เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองหลวง  (ออมวันละบาท) 400,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่า  สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองหลวง  (ออมวันละบาท)
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

4. ประเภท ค่าสวัสดิการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 200,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่า   สวัสดิการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

5. ประเภท เบ้ียยงัชีพผู้สูงอายุ 16,000,000        บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่า  เบี้ยยังชีพใหแ้ก่ผู้สูงอายุ
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน

6. ประเภท เบ้ียยงัชีพคนพิการ 5,000,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่า  เบี้ยยังชีพใหแ้ก่คนพิการ
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน

7. ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1,400,000          บาท
(1) เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ    (ในระดับท้องถิน่)   1,400,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่า  ใช้จ่ายในการด าเนินการจัดอบรมกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจสุขภาพของ   
กองทุนระบบหลกัประกันสุขภาพต าบลหนองหลวง , การด าเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

8. ประเภท เงินส ารองจ่าย 150,000             บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่า  ใช้จ่ายในกรณีที่จ าเป็นฉุกเฉิน และบรรเทาความ เดือดร้อนในเบื้องต้นเช่น อัคคีภัย อุทกภัยวาตภัย 
เป็นต้น  ฯลฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ด้านการด าเนินงานอ่ืน (00400)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง

แผนงานงบกลาง
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หมวดบ าเหน็จ / บ านาญ 332,000             บาท
1. ประเภท เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่  (กบท.)    332,000             บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่า  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ และเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญ
ใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบลหรือผู้มีสิทธิ์  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานงบกลาง


