
 

 

 

เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

เทศบาลต าบลหนองแวง 
อ าเภอวานรนิวาส  จังหวดัสกลนคร 



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลหนองแวง
อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองแวง

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลหนองแวง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลหนองแวงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลหนองแวงจึง
ขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 22,677,207.36 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 10,920,801.47 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,245,776.47 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 581,050.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

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

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 29,347,287.01 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 26,113.58 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 72,139.40 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 188,993.67 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 224,466.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 121,299.20 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,151,151.16 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 14,563,124.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 17,874.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 26,003,777.37 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 6,848,831.72 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,638,337.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,430,616.97 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,118,891.68 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,967,100.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 17,874.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 770,740.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองแวง
อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 77,252.94 83,000.00 84,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

36,260.10 21,500.00 42,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 185,724.57 70,000.00 160,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์

181,897.00 200,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 150,872.00 200,000.00 200,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 632,006.61 574,500.00 686,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,254,051.91 15,425,500.00 15,113,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,254,051.91 15,425,500.00 15,113,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,990,413.00 17,700,000.00 17,700,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

13,990,413.00 17,700,000.00 17,700,000.00

รวม 29,876,471.52 33,700,000.00 33,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,462,404.31 7,914,051.00 7,697,800.00

งบบุคลากร 9,552,002.00 11,886,743.00 12,517,830.00

งบดําเนินงาน 5,643,126.50 7,956,106.00 7,917,570.00

งบลงทุน 1,927,990.98 3,606,100.00 3,349,800.00

งบเงินอุดหนุน 2,589,925.97 2,337,000.00 2,017,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 26,175,449.76 33,700,000.00 33,500,000.00

รวม 26,175,449.76 33,700,000.00 33,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตําบลหนองแวง

อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตําบลหนองแวง
อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,296,670

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 200,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,881,900

แผนงานสาธารณสุข 530,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 90,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,603,630

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 360,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 110,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,400,000

แผนงานการเกษตร 50,000

แผนงานการพาณิชย์ 280,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,697,800

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,500,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,361,580 0 1,549,220 7,910,800
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,736,940 0 1,549,220 5,286,160

งบดําเนินงาน 2,519,270 40,000 407,000 2,966,270
    ค่าตอบแทน 475,000 0 133,000 608,000

    ค่าใช้สอย 1,275,000 40,000 220,000 1,535,000

    ค่าวัสดุ 418,270 0 50,000 468,270

    ค่าสาธารณูปโภค 351,000 0 4,000 355,000

งบลงทุน 383,600 0 23,000 406,600
    ค่าครุภัณฑ์ 383,600 0 23,000 406,600

งบเงินอุดหนุน 13,000 0 0 13,000
    เงินอุดหนุน 13,000 0 0 13,000

                              รวม 9,277,450 40,000 1,979,220 11,296,670

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองแวง

อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร

หน้า : 1/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
รวม

งบดําเนินงาน 200,000 200,000
    ค่าใช้สอย 200,000 200,000

                              รวม 200,000 200,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองแวง

อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,614,000 1,496,000 3,110,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,614,000 1,496,000 3,110,000

งบดําเนินงาน 543,000 2,072,300 2,615,300
    ค่าตอบแทน 115,000 30,000 145,000

    ค่าใช้สอย 313,000 880,300 1,193,300

    ค่าวัสดุ 95,000 1,162,000 1,257,000

    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 0 20,000

งบลงทุน 87,000 85,600 172,600
    ค่าครุภัณฑ์ 87,000 85,600 172,600

งบเงินอุดหนุน 0 1,984,000 1,984,000
    เงินอุดหนุน 0 1,984,000 1,984,000

                              รวม 2,244,000 5,637,900 7,881,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองแวง

อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 530,000 530,000
    ค่าใช้สอย 530,000 530,000

                              รวม 530,000 530,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 0 80,000 80,000
    ค่าใช้สอย 0 80,000 80,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 10,000
    เงินอุดหนุน 10,000 0 10,000

                              รวม 10,000 80,000 90,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองแวง

อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร

หน้า : 4/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 1,497,030 0 1,497,030
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,497,030 0 1,497,030

งบดําเนินงาน 706,000 30,000 736,000
    ค่าตอบแทน 161,000 0 161,000

    ค่าใช้สอย 405,000 30,000 435,000

    ค่าวัสดุ 140,000 0 140,000

งบลงทุน 370,600 0 370,600
    ค่าครุภัณฑ์ 20,600 0 20,600

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 350,000 0 350,000

                              รวม 2,573,630 30,000 2,603,630

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองแวง

อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร

หน้า : 5/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 360,000 360,000
    ค่าใช้สอย 360,000 360,000

                              รวม 360,000 360,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 10,000 70,000 20,000 100,000
    ค่าใช้สอย 10,000 50,000 20,000 80,000

    ค่าวัสดุ 0 20,000 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 10,000 10,000
    เงินอุดหนุน 0 0 10,000 10,000

                              รวม 10,000 70,000 30,000 110,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองแวง

อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร

หน้า : 6/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 2,400,000 2,400,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,400,000 2,400,000

                              รวม 2,400,000 2,400,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 20,000 30,000 50,000
    ค่าใช้สอย 0 30,000 30,000

    ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000

                              รวม 20,000 30,000 50,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองแวง

อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร

หน้า : 7/8



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 280,000 280,000
    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

    ค่าวัสดุ 110,000 110,000

    ค่าสาธารณูปโภค 150,000 150,000

                              รวม 280,000 280,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,697,800 7,697,800
    งบกลาง 7,697,800 7,697,800

                              รวม 7,697,800 7,697,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองแวง

อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,296,670

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 200,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,881,900

แผนงานสาธารณสุข 530,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 90,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,603,630

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 360,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 110,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,400,000

แผนงานการเกษตร 50,000

แผนงานการพาณิชย์ 280,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,697,800

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,500,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 มาตรา 60 จึงตราเทศบัญญัติขึ้น
ไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลหนองแวง และโดยอนุมัติของรองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองแวง

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 33,500,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 33,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองแวง
อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร



ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองแวงปฏิบัติการเบิกจาย
เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบล

ข้อ 7. ให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตําบลหนองแวงมีหน้าที่รักษาการให้
เปนไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายสายทอง  ภูจักรเพชร)

ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน นายก
เทศมนตรีตําบลหนองแวง

เห็นชอบ

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

(นางสาวจิราภรณ์  เบิกบานดี)

ตําแหนง นายอําเภอวานรนิวาส ปฏิบัติราชการแทนผู้
วาราชการจังหวัดสกลนคร



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองแวง
อําเภอ วานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 68,000.00 0.00 % 68,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 15,888.56 19,397.78 26,626.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 38,319.21 36,087.49 35,907.94 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 13,377.00 13,385.00 14,719.00 15,000.00 6.67 % 16,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 67,584.77 68,870.27 77,252.94 83,000.00 84,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 698.40 1,076.70 1,047.60 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 200.00 630.00 550.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 260.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 42,873.00 26,945.00 27,302.50 10,000.00 200.00 % 30,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

4,400.00 5,100.00 6,800.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 560.00 0.00 560.00 0.00 100.00 % 1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 48,731.40 36,311.70 36,260.10 21,500.00 42,500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 186,057.60 175,542.34 185,724.57 70,000.00 128.57 % 160,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 186,057.60 175,542.34 185,724.57 70,000.00 160,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 149,953.00 180,586.00 181,897.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 149,953.00 180,586.00 181,897.00 200,000.00 200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.20 125.00 2.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าขายแบบแปลน 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 172,850.00 169,820.00 150,870.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 176,050.20 169,945.00 150,872.00 200,000.00 200,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 593,315.49 335,515.03 332,838.60 415,500.00 0.00 % 415,500.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,452,236.10 8,658,594.42 8,798,972.29 9,000,000.00 -2.22 % 8,800,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,791,551.54 1,904,828.88 1,766,331.87 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 79,794.23 85,928.94 28,306.52 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     ภาษีสุรา 1,014,231.97 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,444,179.73 3,893,738.99 4,219,730.76 3,800,000.00 -2.95 % 3,688,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 35,446.52 29,564.15 32,448.77 60,000.00 0.00 % 60,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 31,635.25 30,404.70 37,212.10 50,000.00 0.00 % 50,000.00

วันที่พิมพ์ : 25/11/2563  10:01:10 หน้า : 2/3



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

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

35,666.00 41,136.00 38,211.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,478,056.83 14,979,711.11 15,254,051.91 15,425,500.00 15,113,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

12,684,217.00 12,920,636.00 13,990,413.00 17,700,000.00 0.00 % 17,700,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,684,217.00 12,920,636.00 13,990,413.00 17,700,000.00 17,700,000.00
รวมทุกหมวด 27,790,650.80 28,531,602.42 29,876,471.52 33,700,000.00 33,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองแวง

อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 84,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 68,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 16,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 42,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 30,000 บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 8,000 บาท

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 160,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 160,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 200,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 200,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 200,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 200,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,113,500 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 415,500 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,800,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,000,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 40,000 บาท
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,688,000 บาท

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 60,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 60,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 17,700,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา

จํานวน 17,700,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520.00 695,520.00 695,520.00 695,520.00 0 % 695,520

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

198,720.00 198,720.00 198,720.00 198,720.00 0 % 198,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,374,480.00 1,374,480.00 1,374,480.00 1,385,900.00 7.54 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,508,720.00 2,508,720.00 2,508,720.00 2,520,140.00 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,041,920.00 2,024,828.00 1,845,480.00 2,155,583.00 23.43 % 2,660,570

เงินประจําตําแหนง 210,000.00 154,000.00 42,000.00 210,000.00 0 % 210,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 747,840.00 771,840.00 794,400.00 800,000.00 0.12 % 800,932

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 118,980.00 104,940.00 83,280.00 84,000.00 -22.1 % 65,438

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,118,740.00 3,055,608.00 2,765,160.00 3,249,583.00 3,736,940
รวมงบบุคลากร 5,627,460.00 5,564,328.00 5,273,880.00 5,769,723.00 6,361,580

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

8,684.00 151,032.00 21,896.00 300,000.00 0 % 300,000

คาเบี้ยประชุม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 276,360.00 2,520.00 7,020.00 15,000.00 0 % 15,000

คาเชาบ้าน 98,000.00 88,700.00 64,800.00 134,000.00 -2.99 % 130,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 21,700.00 13,670.00 9,630.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 404,744.00 255,922.00 103,346.00 489,000.00 475,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 322,223.40 283,314.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 276,584.00 360,000.00 0 % 360,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 173,838.00 44,475.00 20,575.00 100,000.00 -40 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

(2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

(3) คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

(4) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

การจัดทําโครงการเพื่อแก้ไขปญหาความ
เดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต

0.00 51,745.00 0.00 0.00 0 % 0

คโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทําการเกษตร
ทฤษฏีใหม

238,430.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 162,972.92 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 286,114.15 633,058.81 0.00 200,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 360,000.00 -100 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 0.00 0.00 9,300.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 0.00 0.00 169,120.00 180,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 59,451.96 59,524.69 98,858.70 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,080,057.51 1,072,117.50 737,410.62 1,315,000.00 1,275,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 63,424.00 115,515.00 118,974.00 120,000.00 -16.67 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,843.00 1,475.00 3,420.00 10,000.00 -50 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว 48,480.00 28,850.00 29,345.00 60,000.00 -33.33 % 40,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 45,517.34 31,500.00 36,200.00 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 239,646.55 233,900.00 181,530.00 250,000.00 -14.69 % 213,270

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 7,100.00 4,964.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 18,690.00 27,900.00 6,000.00 40,000.00 -50 % 20,000

วัสดุสนาม 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 426,700.89 444,104.00 405,469.00 560,000.00 418,270
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 255,038.58 299,926.46 314,018.62 300,000.00 0 % 300,000

คาบริการโทรศัพท 0.00 0.00 16,301.99 20,000.00 0 % 20,000

คาบริการไปรษณีย 459.00 0.00 0.00 2,000.00 -50 % 1,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 94,435.29 85,368.60 46,224.00 50,000.00 -40 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 349,932.87 385,295.06 376,544.61 372,000.00 351,000
รวมงบดําเนินงาน 2,261,435.27 2,157,438.56 1,622,770.23 2,736,000.00 2,519,270

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

เก้าอี้ผู้บริหาร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คอมพพิวเตอรโน้ตบุ๊ค 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คอมพิวเตอรตั้งโต๊ะ 0.00 48,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้บุนวม
0.00 0.00 14,700.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน
0.00 0.00 4,170.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อชุดรับแขก
0.00 0.00 8,980.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา (หมู 9)
0.00 0.00 8,500.00 0.00 0 % 0

เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องปริ้นเตอรเลเซอร 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ชุดรับแขก 0.00 21,890.00 0.00 0.00 0 % 0

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

ตู้โชว 4,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
0.00 0.00 13,400.00 0.00 0 % 0

โต๊ะพับอเนกประสงค 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

แทนกลาวรายงาน 0.00 8,600.00 0.00 0.00 0 % 0

พัดลมติดผนัง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

(1) ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

เครื่องขยายเสียงแบบไร้สาย 0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

ชุดลําโพงพร้อมขาตั้ง 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร 0.00 0.00 0.00 67,400.00 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

(1) ตู้เย็น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,500

คาจัดซื้อคูลเลอรสแตนเลส
0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน - น้ําเย็น แบบตอ
ทอ ขนาด 2 ก๊อก

0.00 29,500.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อถังต้มน้ําไฟฟ้าดิจิตอล 36.5 ลิตร
0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องตัดแตงพุมไม้ 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องตัดหญ้า 20,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ผ้ามานพร้อมอุปกรณ 26,260.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(1) จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

(2) เครื่องพิมพิ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300

คอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ค 0.00 0.00 0.00 44,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 4,100.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร 0.00 0.00 0.00 5,200.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 42,800.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 58,000.00 -100 % 0

(1) คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
0.00 0.00 33,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 84,660.00 185,390.00 119,850.00 729,600.00 383,600
รวมงบลงทุน 84,660.00 185,390.00 119,850.00 729,600.00 383,600

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

(1) เงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลเดื่อ
ศรีคันไชย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,000

เงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลวานร
นิวาส

0.00 0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลศรีวิชัย 
 0.00 0.00 13,000.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 63,000.00 0.00 13,000.00 13,000.00 13,000
รวมงบเงินอุดหนุน 63,000.00 0.00 13,000.00 13,000.00 13,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,036,555.27 7,907,156.56 7,029,500.23 9,248,323.00 9,277,450
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการสงเสริม สนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

(2) โครงการสร้างการรับรู้สูชุมชนในระดับ
พื้นที่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

(3) โครงการการบริหารจัดการตามภารกิจ
ถายโอนด้านแหลงน้ํา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผน
ชุมชน

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ : 25/11/2563  10:02 หน้า : 8/50



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

โครงการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผน
ชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน 

0.00 0.00 13,500.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 13,500.00 20,000.00 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 13,500.00 20,000.00 40,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0.00 0.00 13,500.00 20,000.00 40,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 608,409.00 918,180.00 447,786.00 532,700.00 123.92 % 1,192,820

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 48,000.00 -33.75 % 31,800

เงินประจําตําแหนง 15,919.00 42,000.00 21,116.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 138,840.00 250,440.00 255,840.00 264,720.00 1.09 % 267,600

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 20,580.00 28,980.00 23,580.00 14,700.00 2.04 % 15,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 783,748.00 1,239,600.00 748,322.00 902,120.00 1,549,220
รวมงบบุคลากร 783,748.00 1,239,600.00 748,322.00 902,120.00 1,549,220
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 4,620.00 10,000.00 -50 % 5,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 18,000.00 166.67 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,800.00 1,200.00 4,000.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 6,800.00 1,200.00 8,620.00 108,000.00 133,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 98,000.00 2.04 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 43,894.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 30,980.00 83,949.82 0.00 200,000.00 -70 % 60,000

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ประจําปี 2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการแผนที่ภาษี 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการลดขั้นตอนการให้บริการรับชําระ
ภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
ประจําปี 2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,390.00 9,950.00 13,450.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 32,370.00 93,899.82 57,344.00 618,000.00 220,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 34,101.00 22,850.00 26,840.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 1,125.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 7,500.00 17,600.00 19,510.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 41,601.00 41,575.00 46,350.00 50,000.00 50,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

คาบริการไปรษณีย 2,060.00 1,910.00 1,529.00 3,000.00 -66.67 % 1,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 123.40 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,183.40 1,910.00 1,529.00 3,000.00 4,000
รวมงบดําเนินงาน 82,954.40 138,584.82 113,843.00 779,000.00 407,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้บริหาร   
0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้ปฏิบัติ 0.00 0.00 2,780.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 27,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอร หรือชนิด LED

0.00 9,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 4 ฟุต 
จํานวน 2 หลัง  

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เอกสาร 4 ฟุต 0.00 8,080.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเอกสาร 2 บานเปิด 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกล้องถายภาพระบบดิจิตอล 0.00 0.00 19,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาครุภัณทคอมพิวเตอร 50,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 

0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร All In One 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 23,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมค่าครุภัณฑ์ 78,100.00 28,080.00 21,780.00 19,300.00 23,000
รวมงบลงทุน 78,100.00 28,080.00 21,780.00 19,300.00 23,000

รวมงานบริหารงานคลัง 944,802.40 1,406,264.82 883,945.00 1,700,420.00 1,979,220
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,981,357.67 9,313,421.38 7,926,945.23 10,968,743.00 11,296,670

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตทาง
ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปีใหม 
เทศกาลสงกรานต เป็นต้น

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ 

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาล
ปีใหม เทศกาลสงกรานต เป็นต้น

0.00 22,542.11 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปีใหม 
เทศกาลสงกรานต เป็นต้น

0.00 0.00 174,229.91 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 20,000.00 22,542.11 174,229.91 200,000.00 200,000
รวมงบดําเนินงาน 20,000.00 22,542.11 174,229.91 200,000.00 200,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM  ชนิดมือ
ถือ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑอื่น

เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซยนต จํานวน 1 เครื่อง 
ขนาดเครื่องยนต 2 แรงม้า

0.00 0.00 8,500.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 30,000.00 0.00 8,500.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 30,000.00 0.00 8,500.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 50,000.00 22,542.11 182,729.91 200,000.00 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปญหา
ไฟป่าและหมอกควัน

0.00 0.00 19,700.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกทบทวน อปพร. 0.00 86,640.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมแนวป้องกันไฟป่า 14,590.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 14,590.00 86,640.00 19,700.00 20,000.00 0
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 44,600.00 0.00 18,700.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 44,600.00 0.00 18,700.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 59,190.00 86,640.00 38,400.00 20,000.00 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 59,190.00 86,640.00 38,400.00 20,000.00 0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 109,190.00 109,182.11 221,129.91 220,000.00 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 754,264.00 813,100.00 1,047,180.00 1,132,500.00 7.73 % 1,220,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 4,438.00 3,550.00 20,160.00 12,000.00 100 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 268,560.00 279,360.00 290,520.00 303,000.00 -7.59 % 280,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 48,000.00 39,480.00 28,320.00 30,000.00 60 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,117,262.00 1,177,490.00 1,428,180.00 1,519,500.00 1,614,000
รวมงบบุคลากร 1,117,262.00 1,177,490.00 1,428,180.00 1,519,500.00 1,614,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 110,000.00 -36.36 % 70,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 2,520.00 10,000.00 -50 % 5,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,740.00 5,180.00 15,300.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 10,740.00 5,180.00 17,820.00 160,000.00 115,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 157,760.00 151,640.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 150,280.00 190,000.00 0 % 190,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -40 % 3,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 77,255.00 93,844.00 76,928.00 120,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,842.00 850.00 8,400.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 243,857.00 246,334.00 235,608.00 335,000.00 313,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 36,892.00 23,887.00 38,954.00 70,000.00 -42.86 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,580.00 0.00 0.00 5,000.00 -40 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,622.00 18,035.00 28,525.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 300.00 0.00 0.00 3,000.00 -33.33 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร 17,600.00 7,200.00 5,800.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 76,994.00 49,122.00 73,279.00 128,000.00 95,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,598.70 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 22,983.60 22,495.68 20,544.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 24,582.30 22,495.68 20,544.00 30,000.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 356,173.30 323,131.68 347,251.00 653,000.00 543,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

(1) ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 4 ชั้น ขนาด 40 ชอง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 2,780.00 5,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้ล็อกเกอร 0.00 0.00 0.00 27,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เอกสาร 1 บาน 6 ลิ้นชัก 4,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเปิด 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 7,180.00 5,000.00 -100 % 0

คาจัดซื้อพัดลมติดเพดาน 0.00 0.00 0.00 12,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกล้องถายรูป 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

คอมพิวเตอรตั้งโต๊ะ 0.00 0.00 31,600.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

คอมพิวเตอรแบบตั้งโต๊ะ 0.00 15,500.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเครื่องปริ้นเตอรเลเซอร 0.00 0.00 5,200.00 0.00 0 % 0

คาเครื่องพิมพเอกสาร (Printer) 0.00 7,700.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

(1) คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 13,700.00 23,200.00 46,760.00 91,500.00 87,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

คาปรับเปลี่ยนหลังคาและบูรณะอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 0.00 220,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 220,000.00 0
รวมงบลงทุน 13,700.00 23,200.00 46,760.00 311,500.00 87,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,487,135.30 1,523,821.68 1,822,191.00 2,484,000.00 2,244,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 719,100.00 760,020.00 805,860.00 855,000.00 7.6 % 920,000

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 49,100.00 71.08 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 381,480.00 386,153.00 403,320.00 438,900.00 -4.31 % 420,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 57,360.00 45,829.00 35,520.00 60,000.00 20 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,157,940.00 1,192,002.00 1,244,700.00 1,403,000.00 1,496,000
รวมงบบุคลากร 1,157,940.00 1,192,002.00 1,244,700.00 1,403,000.00 1,496,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 110,000.00 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 15,000.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 15,000.00 140,000.00 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการเด็กสุขสันต สานสัมพันธครอบ
ครัวในรั้วโรงเรียน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

(2) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 850,300

โครงการเด็กสุขสันต  "สานสัมพันธครอบ
ครัวในรั้วโรงเรียน”

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการเด็กสุขสันต สานสัมพันธครอบครัว
ในรั้วโรงเรียน

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

753,600.00 650,800.00 761,820.00 1,004,900.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 753,600.00 650,800.00 791,820.00 1,034,900.00 880,300
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 0.00 1,257,106.00 -7.57 % 1,162,000

วัสดุอื่น 1,217,893.56 1,019,175.28 1,060,223.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,217,893.56 1,019,175.28 1,060,223.00 1,257,106.00 1,162,000
รวมงบดําเนินงาน 1,971,493.56 1,669,975.28 1,867,043.00 2,432,006.00 2,072,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

(1) คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000

(2) คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

(3) คาจัดซื้อโต๊ะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

(4) พัดลมติดผนัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(1) เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 85,600
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 85,600

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,102,000.00 2,112,000.00 0.00 0.00 0 % 0

(1) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยหิน
ลาดและโรงเรียนบ้านห้วยหิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,984,000

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียนของโรงเรียน 2 แหง 

0.00 0.00 2,074,760.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
และโรงเรียนบ้านห้วยหิน

0.00 0.00 0.00 2,104,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,102,000.00 2,112,000.00 2,074,760.00 2,104,000.00 1,984,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,102,000.00 2,112,000.00 2,074,760.00 2,104,000.00 1,984,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,231,433.56 4,973,977.28 5,186,503.00 5,939,006.00 5,637,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมแผนงานการศึกษา 6,718,568.86 6,497,798.96 7,008,694.00 8,423,006.00 7,881,900
แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการสงเสริมการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 360,000

(2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

(3) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

(4) โครงการป้องกันและแก้ไขปญหา
สถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

(5) โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

(6) โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี

0.00 0.00 38,030.00 0.00 0 % 0

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
0.00 0.00 26,350.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน

0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน 0.00 0.00 349,200.00 0.00 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จ
ยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม

0.00 0.00 39,400.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 452,980.00 556,000.00 530,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 452,980.00 556,000.00 530,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 119,550.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 119,550.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 119,550.00 0.00 0.00 0
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รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0.00 119,550.00 452,980.00 556,000.00 530,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 119,550.00 452,980.00 556,000.00 530,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การจัดทําโครงการเพื่อแก้ไขปญหาความ
เดือดร้อน และปรับปรุงคุณภาพชีวิต

4,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวันผู้สูงอายุ 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 4,200.00 90,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 4,200.00 90,000.00 0.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

(1) เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอวานรนิวาส 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอวานรนิวาส 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 14,200.00 100,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการปนยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการปนยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ 0.00 0.00 79,200.00 0.00 0 % 0

โครงการวันผู้สูงอายุ 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 70,000.00 0.00 79,200.00 0.00 80,000
รวมงบดําเนินงาน 70,000.00 0.00 79,200.00 0.00 80,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 70,000.00 0.00 79,200.00 0.00 80,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 84,200.00 100,000.00 89,200.00 10,000.00 90,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 485,040.00 512,640.00 538,080.00 876,000.00 11 % 972,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,500

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 489,360.00 289,366.00 294,960.00 330,000.00 40.12 % 462,390

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 67,740.00 35,925.00 23,880.00 24,000.00 -21.58 % 18,820

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,042,140.00 837,931.00 856,920.00 1,272,000.00 1,497,030
รวมงบบุคลากร 1,042,140.00 837,931.00 856,920.00 1,272,000.00 1,497,030

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 16,500.00 9,300.00 115,000.00 -30.43 % 80,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

คาเชาบ้าน 18,000.00 18,000.00 28,500.00 40,000.00 -10 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 40,950.00 29,500.00 17,050.00 0.00 100 % 40,000

เงินชวยเหลือบุตร 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 58,950.00 64,000.00 54,850.00 190,000.00 161,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 104,532.65 104,740.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 143,420.00 150,000.00 3.33 % 155,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0
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(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ และ
ลงทะเบียนตาง ๆ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 13,252.00 38,540.00 21,972.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,990.00 121,550.00 143,460.00 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 127,774.65 264,830.00 308,852.00 400,000.00 405,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 14,962.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 43,238.50 36,515.00 93,581.00 100,000.00 -40 % 60,000

วัสดุกอสร้าง 6,565.00 29,130.00 30,799.80 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 51,500.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 4,270.00 2,600.00 9,020.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 54,073.50 83,207.00 204,900.80 180,000.00 140,000
รวมงบดําเนินงาน 240,798.15 412,037.00 568,602.80 770,000.00 706,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

(1) คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 3 - 5 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

(2) คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว 0.00 2,910.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว 0.00 3,592.00 0.00 0.00 0 % 0
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ชั้นวางเอกสาร 0.00 3,990.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อป๊มแรงดันหัวสแตนตเลส ขนาด 1 แรง
ม้า 750 วัตต

0.00 10,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑกอสร้าง

เครื่องสกัดคอนกรีต (สกัดไฟฟ้า กําลังไฟ 
1,500 W.)

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(1) เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600

(2) เครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

คาเครื่องคอมพิวเตอร 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาเครื่องพิมพเอกสาร (Printer) 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) 

0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) 

0.00 0.00 0.00 2,600.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 30,500.00 20,992.00 0.00 26,900.00 20,600
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างหลังคากันสาดหอประชุม
สภาฯ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองแวง

35,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา k)

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

(1) คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

คาบํารุงรักษาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0.00 0.00 69,725.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 35,000.00 0.00 69,725.00 250,000.00 350,000
รวมงบลงทุน 65,500.00 20,992.00 69,725.00 276,900.00 370,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,348,438.15 1,270,960.00 1,495,247.80 2,318,900.00 2,573,630
งานไฟฟ้าถนน
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

2.) โครงการกอสร้างรางระบายน้ําชนิดอัด
แรง (คอร.) รางรูปตัวยู พร้อมฝาปิดภายใน
หมูบ้าน บ้านห้วยหินลาด หมู 2    

0.00 187,000.00 0.00 0.00 0 % 0

3.) โครงการกอสร้างรางระบายน้ําชนิดอัด
แรง (คอร.) รางรูปตัวยู พร้อมฝาปิดภายใน
หมูบ้าน บ้านห้วยแสง หมู 3    

0.00 135,000.00 0.00 0.00 0 % 0

5.) โครงการกอสร้างรางระบายน้ําชนิดอัด
แรง (คอร.) รางรูปตัวยู พร้อมฝาปิดภายใน
หมูบ้าน บ้านคําเจริญ หมู 5   

0.00 93,900.00 0.00 0.00 0 % 0

7.) โครงการกอสร้างถนนไปแหลงเกษตร 
บ้านห้วยแสง หมู 3   
  

0.00 260,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 25/11/2563  10:02 หน้า : 31/50



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

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในบ้าน
ห้วยหิน หมูที่ 1 สายหลังโรงพยาบาลสง
เสริมสุขภาพตําบลหนองแวงไปฌาปนสถาน
วัดกลางธรรมคุณ

0.00 0.00 326,050.42 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในบ้าน
ห้วยหิน หมูที่ 6 จากจากบ้านนางล้วน  ราม
สีดา ถึง แยกบ้านนายทรงฤทธิ์  ภูมิจักร

0.00 0.00 132,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในบ้าน
ห้วยหิน หมูที่ 6 สายหน้าบ้านนางแต  วิญโก 
ถึง แยกบ้านนายทองไสย  พรมดี

0.00 0.00 205,425.56 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนางระพีพันธ ถึง หลังสํานักงาน
เทศบาลตําบลหนองแวง

319,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2 จากบ้านนางทองสา  อิ่มผล
ถึงบ้านนายจันทร  พุดทา

111,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. ภายใน
หมูบ้าน หมูที่ 4 จากสามแยกหน้าวัด
ถึงบ้านนายสมบัติ  มามิมิน

347,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําแบบคอนกรีต
อัดแรง (คอร.) รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คอร. 
บ้านคําเจริญ หมูที่ 5

0.00 0.00 123,400.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําแบบคอนกรีต
อัดแรง (คอร.) รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คอร. 
บ้านห้วยหิน หมูที่ 4 

0.00 0.00 349,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําแบบคอนกรีต
อัดแรง (คอร.) รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คอร. 
บ้านห้วยหินลาด หมูที่ 2

0.00 0.00 202,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายทอประปาภายในหมูบ้าน 
บ้านคําเจริญ หมูที่ 5 

0.00 0.00 68,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดหาและติดตั้งฝารางระบายน้ํา
แบบคอนกรีตอัดแรง (คอร.) บ้านคําเจริญ 
หมูที่ 5 

0.00 0.00 138,500.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนไปสูแหลงเกษตร สาย
บ้านห้วยหินไปแหลงน้ําดิบน้ําประปา หมู6

0.00 92,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงรางระบายภายในหมูบ้าน 
บ้านห้วยหินลาด หมูที่ 2

0.00 46,600.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 778,200.00 814,500.00 1,544,375.98 0.00 0
รวมงบลงทุน 778,200.00 814,500.00 1,544,375.98 0.00 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 0.00 193,392.16 0.00 0.00 0 % 0

คาขยายเขตไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ําภายในหมู
บ้าน บ้านคําเจริญ หมูที่ 5 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอ
วานรนิวาส (ตามโครงการบ้านห้วยแสง หมูที่ 
3)

0.00 0.00 337,336.98 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอ
วานรนิวาส (ตามโครงการบ้านห้วยหินลาด 
หมูที่ 2)

0.00 0.00 144,828.99 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 193,392.16 482,165.97 200,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 193,392.16 482,165.97 200,000.00 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 778,200.00 1,007,892.16 2,026,541.95 200,000.00 0
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการกําจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่ง
ปฏิกูล และน้ําเสีย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ํา
เสีย 

45,870.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ํา
เสีย 0.00 24,351.80 9,950.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 45,870.00 24,351.80 9,950.00 50,000.00 30,000
รวมงบดําเนินงาน 45,870.00 24,351.80 9,950.00 50,000.00 30,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 45,870.00 24,351.80 9,950.00 50,000.00 30,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,172,508.15 2,303,203.96 3,531,739.75 2,568,900.00 2,603,630

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการป้องกันและแก้ไขปญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

(10) โครงการรณรงคและแก้ไขปญหายาเสพ
ติด to be number one

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

(11) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

(12) โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

(2) โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

(3) โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัด
ประชุมประชาคมแผนชุมชนฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

(4) โครงการสงเสริมอาชีพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000
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(5) โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

(6) โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระกียรติ และ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

(7) โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพ
ติด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

(8) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

(9) โครงการสงเสริมการขับเคลื่อนตลาด
ประชารัฐ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

การจัดทําโครงการเพื่อการจัดกิจกรรม
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

53,403.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

การจัดทําโครงการเพื่อการจัดกิจกรรม
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ      

0.00 67,860.00 0.00 0.00 0 % 0

การจัดทําโครงการเพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท

17,390.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

การจัดทําโครงการเพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การสร้างความปรองดองและสมานฉันท 0.00 20,950.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
0.00 0.00 14,350.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระกียรติ และ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

16,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด 
0.00 14,250.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพ
ติดตามนโยบายของรัฐบาล

0.00 0.00 7,625.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรม อปพร. รายใหม 80,296.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างทัศนคติและ
จิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวมกันอยาง
สมานฉันท   

0.00 0.00 19,550.00 0.00 0 % 0
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โครงการรณรงคและแก้ไขปญหายาเสพติด 
To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบ้าน) ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

0.00 0.00 39,700.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมการขับเคลื่อนตลาดประชา
รัฐ

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัด
ประชุมประชาคมแผนชุมชน ฯ

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการและผู้ด้อย
โอกาส ผู้ป่วยด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มีราย
ได้น้อยและไร้ที่พึ่ง

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 19,350.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพ 0.00 0.00 63,378.00 70,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพให้กับประชาชน 69,545.00 70,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 237,234.00 173,060.00 163,953.00 280,000.00 360,000
รวมงบดําเนินงาน 237,234.00 173,060.00 163,953.00 280,000.00 360,000
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รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 237,234.00 173,060.00 163,953.00 280,000.00 360,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 237,234.00 173,060.00 163,953.00 280,000.00 360,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและ
พนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงาน
จ้าง

0.00 9,720.00 9,870.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 9,720.00 9,870.00 10,000.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 9,720.00 9,870.00 10,000.00 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

0.00 9,720.00 9,870.00 10,000.00 10,000
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) คาใช้จายในการแขงขันกีฬา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

คาใช้จายในการแขงขันกีฬา 0.00 55,604.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 55,604.00 0.00 70,000.00 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 55,604.00 0.00 90,000.00 70,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 55,604.00 0.00 90,000.00 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) คาใช้จายในการจัดงานประเพณีและ
ศาสนา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาใช้จายในการจัดงานประเพณีและศาสนา 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

(1) เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอวานร
นิวาส

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอวานรนิวาส 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 30,000

วันที่พิมพ : 25/11/2563  10:02 หน้า : 42/50



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

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10,000.00 75,324.00 19,870.00 130,000.00 110,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1) คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยหิน หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 672,000

(2) คากอสร้างรางระบายน้ําชนิดแรงดึง (คอ
ร) บ้านห้วยหินลาด หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 128,000

(3) คากอสร้างรางระบายน้ําชนิดแรงดึง (คอ
ร) บ้านห้วยแสง หมูที่ 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 181,000

(4) คากอสร้างรางระบายน้ําชนิดแรงดึง (คอ
ร) บ้านห้วยแสง หมูที่ 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 203,000

(5) คากอสร้างรางระบายน้ําชนิดแรงดึง (คอ
ร) บ้านห้วยหิน หมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 318,000

(6) คากอสร้างรางระบายน้ําชนิดแรงดึง (คอ
ร) บ้านคําเจริญ หมูที่ 5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 235,000

(7) คากอสร้างรางระบายน้ําชนิดแรงดึง (คอ
ร) บ้านห้วยหิน หมูที่ 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 353,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

(8) คาจัดหาและติดตั้งฝารางระบายน้ํา คสล. 
บ้านคําเจริญ หมูที่ 5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

(9) คาขยายระบบสูบน้ําดิบประปาหมูบ้าน 
บ้านห้วยหินลาด หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 288,000

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยหิน หมูที่ 1 

0.00 0.00 0.00 386,000.00 -100 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยหิน หมูที่ 6

0.00 0.00 0.00 67,000.00 -100 % 0

คากอสร้างรางระบายน้ําแบบชนิดแรงดึง 
(คอร.) บ้านคําเจริญ หมูที่ 5 

0.00 0.00 0.00 193,400.00 -100 % 0

คากอสร้างรางระบายน้ําแบบชนิดแรงดึง 
(คอร.) บ้านห้วยแสง หมูที่ 3 (1)

0.00 0.00 0.00 133,000.00 -100 % 0

คากอสร้างรางระบายน้ําแบบชนิดแรงดึง 
(คอร.) บ้านห้วยแสง หมูที่ 3 (2)

0.00 0.00 0.00 269,000.00 -100 % 0

คากอสร้างรางระบายน้ําแบบชนิดแรงดึง 
(คอร.) บ้านห้วยหิน หมูที่ 4 

0.00 0.00 0.00 389,300.00 -100 % 0

คากอสร้างรางระบายน้ําแบบชนิดแรงดึง 
(คอร.) บ้านห้วยหิน หมูที่ 6 

0.00 0.00 0.00 426,000.00 -100 % 0

คากอสร้างรางระบายน้ําแบบชนิดแรงดึง 
(คอร.) บ้านห้วยหินลาด หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

คาจัดหาพร้อมติดตั้งฝารางระบายน้ําแบบ 
คสล. บ้านห้วยหินลาด หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 65,100.00 -100 % 0

วันที่พิมพ : 25/11/2563  10:02 หน้า : 44/50



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

คาอาคารโรงสูบน้ําดิบ (แบบยกพื้นสูง) 
ประปาผิวดินขนาดใหญมาก บ้านห้วยหิน
ลาด หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 220,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 2,268,800.00 2,400,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 2,268,800.00 2,400,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 2,268,800.00 2,400,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 2,268,800.00 2,400,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 98,199.50 11,350.00 9,435.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 98,199.50 11,350.00 9,435.00 20,000.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 98,199.50 11,350.00 9,435.00 20,000.00 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
0.00 0.00 117,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 117,000.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 117,000.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 98,199.50 11,350.00 126,435.00 20,000.00 20,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 19,983.00 0.00 0 % 0

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 19,983.00 50,000.00 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 19,983.00 50,000.00 30,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 0.00 0.00 19,983.00 50,000.00 30,000
รวมแผนงานการเกษตร 98,199.50 11,350.00 146,418.00 70,000.00 50,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 3,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

วัสดุอื่น 32,131.00 36,023.00 46,773.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 32,131.00 36,023.00 46,773.00 110,000.00 110,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 77,896.45 82,657.26 105,342.56 160,000.00 -6.25 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 77,896.45 82,657.26 105,342.56 160,000.00 150,000
รวมงบดําเนินงาน 113,027.45 118,680.26 152,115.56 290,000.00 280,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องจายคลอรีน 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานกิจการประปา 113,027.45 128,680.26 152,115.56 290,000.00 280,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 113,027.45 128,680.26 152,115.56 290,000.00 280,000
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 116,928.00 113,202.00 111,648.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ
โครงการอื่น

141,835.82 142,807.40 0.00 0.00 0 % 0

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,807,300.00 4,049,500.00 4,360,600.00 5,294,400.00 -4.4 % 5,061,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,118,400.00 1,263,200.00 1,364,800.00 1,728,000.00 6.67 % 1,843,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 93,500.00 96,000.00 96,500.00 120,000.00 0 % 120,000

สํารองจาย 3,789.00 0.00 52,547.00 200,000.00 0 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

(1) คาบํารุงสันนิบาตเทศบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 27,000

(2) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (กบท.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 316,000

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
0.00 0.00 0.00 26,571.00 -100 % 0

เงินคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย

0.00 0.00 26,070.31 0.00 0 % 0
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราช
บัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

0.00 0.00 4,886.00 0.00 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (กบท.)   

0.00 0.00 0.00 320,000.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

0.00 0.00 119,273.00 95,580.00 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

331,364.00 336,194.00 326,080.00 0.00 0 % 0

รวมงบกลาง 5,613,116.82 6,027,903.40 6,462,404.31 7,914,551.00 7,697,800
รวมงบกลาง 5,613,116.82 6,027,903.40 6,462,404.31 7,914,551.00 7,697,800
รวมงบกลาง 5,613,116.82 6,027,903.40 6,462,404.31 7,914,551.00 7,697,800

รวมแผนงานงบกลาง 5,613,116.82 6,027,903.40 6,462,404.31 7,914,551.00 7,697,800
รวมทุกแผนงาน 24,137,402.45 24,859,474.07 26,175,449.76 33,700,000.00 33,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองแวง

อําเภอ วานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,277,450 บาท

งบบุคลากร รวม 6,361,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

  (1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 27,600
 บาท 12 เดือน        
  (2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,180
 บาท 12 เดือน 2 คน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส
บัญชี 00110 งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี  00111       

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

  (1) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกฯ เดือน
ละ 4,000 บาท 12 เดือน       
  (2) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรอง
นายกฯ เดือนละ 3,000 บาท 12 เดือน 2 คน ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหารทั่วไป  รหัส
บัญชี 00111     
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

  (1) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตรา
เดือนละ 4,000 บาท 12 เดือน      
  (2) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี อัตรา
เดือนละ 3,000 บาท X 12 เดือน X 2 คน ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหารทั่วไป รหัส
บัญชี 00111     

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

  (1) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก
เทศมนตรี อัตราเดือนละ 9,660 บาท X 12 เดือน  
  (2) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตรา
เดือนละ 6,900 บาท X 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111     

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

  (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือน
ละ 15,180 บาท X 12 เดือน        
  (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อัตรา
เดือนละ 12,420 บาท X 12 เดือน      
  (3) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10
 คน อัตราเดือนละ 9,660 บาท X 12 เดือน X 10 คน เป็น
เงิน 1,159,200 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส
บัญชี 00110 งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,736,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,660,570 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส
บัญชี 00110 งานบริหารทั่วไปรหัสบัญชี 00111     
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท

  (1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล เดือน
ละ 14,000 บาท 12 เดือน              
  (2) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล เดือนละ 3,500 บาท 12 เดือน ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไปรหัสบัญชี  00110 งานบริหารทั่วไป รหัส
บัญชี 00111     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 800,932 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป สํานักปลัดเทศบาล        
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหาร
ทั่วไป รหัสบัญชี 00111      

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 65,438 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหารทั่ว
ไป รหัสบัญชี 00111               

งบดําเนินงาน รวม 2,519,270 บาท
ค่าตอบแทน รวม 475,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00110
 งานบริหารงานทั่วไปรหัสบัญชี 00111      
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล ในการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประชุมคณะกรรมการ แปร
ญัตติ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ 2547
 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 105 เช่น คณะกรรมการ
สามัญ คณะกรรมการวิสามัญ คณะกรรมการสามัญประจําสภา
เทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00110
 งานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00111     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีความจําเป็น
ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส
บัญชี 00110 งานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00111    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 130,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แกไขเพิ่มเติมและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862      
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือ
สั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส
บัญชี 00110 งานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00111        
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้
บริหาร พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 และ
หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00111  

ค่าใช้สอย รวม 1,275,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 360,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม      
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟา ค่าติดตั้ง
ประปา ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัขและแมว ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2556 และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00110
 งานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00111

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือทัศนศึกษาดูงานกิจการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายเพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหารเครื่องดื่มต่าง ๆ และค่าบริการอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจ่ายเกี่ยว
กับการเลี้ยงรับรองตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตั้งตามเกณฑ์หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00111   
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามที่กฏหมายกําหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามความเหมาะ
สม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหารงานทั่วไป รหัส
บัญชี 00111 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 134 ข้อ 12      

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฎในแผน
งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหารงานทั่วไป รหัส
บัญชี 00111

(3) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประทับพุ่มดอกไม้ พานพุ่ม
เงิน พานพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย์หรือใช้ในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาศต่าง ๆ ตั้งจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป รหัส
บัญชี 00110 งานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00111  
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(4) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 200,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงานใน
ประเทศของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล รวมทั้งผู้นําชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี เป็นต้น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป รหัส
บัญชี 00110 งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 147 ข้อ 1 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายใน
การบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสืออื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00110
 งานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00111 

ค่าวัสดุ รวม 418,270 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงานประเภท วัดสุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่าย เพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ ที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์  แผ่น
ปายต่าง ๆ หมึกเครื่องถ่ายเอกสารหมึกเครื่องปริ้น พระบรมฉายา
ลักษณ์ โต๊ะต่าง ๆ เก้าอี้ต่าง ๆ ตู้ต่าง ๆ น้ําดื่มบริการประชาชนใน
สํานักงาน แผ่นปายชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00110
 งานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00111        
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟา และวิทยุ  ประเภท วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของ ที่ใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ปลั๊กไฟฟา ไมโครโฟน ขาตั้งไฟฟา และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส
บัญชี 00110 งานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00111     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภท วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของ ที่ใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ถ้วย ชาม ช้อน ส้อมแปรง ไม้กวาด ผ้าปู
โต๊ะ กระติกน้ําแข็ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหารงานทั่ว
ไป รหัสบัญชี 00111     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของ ที่ใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ไม้ต่าง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม สี แปรงทาสี ตะปู    
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส
บัญชี 00110 งานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00111      
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท วัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
เพื่อจัดหาสิ่งของ ที่ใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามัน
เบรก หม้อน้ํารถยนต์ ฟลิม์กรองแสง กรวยจราจร และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00110
 งานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00111    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 213,270 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ในกิจการของ
เทศบาลตําบล เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
 หรือสนับสนุนน้ํามันให้แก่ยานพาหนะให้กับหน่วยงาน หรือ
เอกชนที่เทศบาลตําบลหนองแวงร้องขอให้มาช่วยเหลือในกิจการ
ของเทศบาลตําบล รวมทั้งค่าน้ํามัน ซึ่งใช้ในการผสมน้ํายาหัวเชื้อ
กําจัดยุง และค่าน้ํามันซึ่งใช้ในการตัดหญ้าในกิจการของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหาร
งานทั่วไป รหัสบัญชี 00111    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภท วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของ ที่ใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แปนพิมพ์เมน
บอร์ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00111      
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 351,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 300,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงค่าใช้
จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00111     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และ
ให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00111    

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่า
ธรรมเนียนการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ
แบบอเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหารงานทั่ว
ไป รหัสบัญชี 00111     

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยบกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวม
ถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญานดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้
จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับ
การใช้บริการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป หรัส
บัญชี 00110 งานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00111    
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งบลงทุน รวม 383,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 383,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 70,000 บาท

  เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช เช่น ตู้เหล็กบานเปิด ตู้เหล็กบานเลื่อน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบลิ้นชัก และตู้อื่น ๆ จํานวน 10 ตู้ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส
บัญชี 00110 งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111 

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

(1) ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง จํานวน 150,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง จํานวน 1
 ชุด ประกอบด้วย ตู้เบสขนาด 18 นิ้ว 6 ตัว ตู้กลาง ขนาด 12
 นิ้ว 4 ตัว เพาเวอร์ 3,600 วัตต์ 1 ตัว เพาเวอร์ 1,200 วัตต์ 1
 ตัว เพาเวอร์ 800 วัตต์ 1 ตัว ครอสดิจิตอล 1 ตัว มิกซ์ปรับ
เสียง 8 ช่อง 1 ตัว ไมค์ลอย 1 ตัว แร็ก 1 ตัว สายสัญญาณ 1
 ชุด สายไฟ 1 ชุดปลั๊กไฟ 1 ชุด สายลําโพง 1 ชุด เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส
บัญชี 00110 งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111  

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(1) ตู้เย็น จํานวน 6,500 บาท

  เพื่อจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ใน
งานสํานักปลัดเทศบาลตําบลหนองแวง ราคาตามบัญชีราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2562 ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00111   
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 2,800 บาท

  เพื่อจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1
 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน
1.มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
2. รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อย
กว่า 1,366 X 768 Pixel
3. มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
4. มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหารงานทั่ว
ไป รหัสบัญชี 00111
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(2) เครื่องพิมพิ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printeer) จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printeer) จากโรงงานผู้ผลิต
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อบกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6. มีถาดใส่กระดาได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
7.สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหารงานทั่ว
ไป รหัสบัญชี 00111 
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

(1) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น ครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม
บํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือ ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111       

งบเงินอุดหนุน รวม 13,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 13,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(1) เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลเดื่อศรีคันไชย จํานวน 13,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลเดื่อศรีคัน
ไชย ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหารทั่วไป รหัส
บัญชี 00111 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561- 2565) หน้า 140 ข้อ 27 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผน
ชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับ
สนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัด
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2553 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3ว
/1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป รหัสบัญชี 00110 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ รหัส บัญชี 00112 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 133  ข้อ 7

(2) โครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างการับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่
โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนโดยตรงและติดตาม
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว4335 ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป รหัส
บัญชี 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รหัสบัญชี 00110      
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(3) โครงการการบริหารจัดการตามภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ํา จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอน
ด้านแหล่งน้ําโดยเตรียมความพร้อม เพื่อดําเนินการตามหลัก
เกณฑ์วิธีการ และขั้นตอน การบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้าน
แหล่งน้ํา เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.8/ว921 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 และหนังสือ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป รหัส
บัญชี 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รหัสบัญชี 00112      
 
      

งานบริหารงานคลัง รวม 1,979,220 บาท
งบบุคลากร รวม 1,549,220 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,549,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,192,820 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 5 อัตราได้แก่ ผู้อํานวยการกอง
คลัง นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ และเจ้าพนักงานพัสดุ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00110งานบริหารงานคลัง รหัส
บัญชี 00113     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 31,800 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. หรือ ก.ท. รับรองว่า
คุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้กับ
พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส
บัญชี 00110 งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกอง
คลัง เทศบาลตําบลหนองแวง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113   
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 267,600 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา
ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ/พนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหารงาน
คลัง รหัสบัญชี 00113  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ /พนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113     

งบดําเนินงาน รวม 407,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 133,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหารงานคลัง รหัส
บัญชี 00113     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจากเทศบาลตําบลหนอง
แวง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส
บัญชี 00110 งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113     
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจากเทศบาล
ตําบลหนองแวง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส
บัญชี 00110 งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงาน
เทศบาล และเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนของเทศบาล
ตําบลหนองแวงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2549 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหารงานคลัง รหัส
บัญชี 00113      

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่าง ๆ
 ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัด
ปลวก ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2556 และ
หนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113   
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององกรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดเก็บรายได้ การจัดทําแผนที่
ภาษี การเงินการคลัง การพัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E- LAAS ) และค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
งาน สําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส
บัญชี 00110 งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี  00113      

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจําปี 2564 จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน และจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรครองส่วนท้อนถิ่น เช่น การจัดทําฐานข้อมูลที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม
ที่กฎหมายกําหนดและการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1342 ลว. 19 พฤษภาคม พ.ศ
. 2541 และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหารงานคลัง รหัส
บัญชี 00113

โครงการลดขั้นตอนการให้บริการรับชําระภาษีและบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจําปี 
2564

จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการโครงการลดขั้นตอน
การให้บริการรับชําระภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกสถาน
ที่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษี ประจําปี 2564 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส
บัญชี 00110 งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถ
ยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสําเนา รถจักรยานยนต์ รถตัด
หญ้า เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่น ๆ [รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส
บัญชี 00110 งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113    

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหารงาน
คลัง รหัสบัญชี 00113     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่น
ดิสก์ โปรแกรม แฮนดิสด์ไดร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหารงานคลัง รหัส
บัญชี 00113      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 4,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และ
หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส
บัญชี 0110 งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113    
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป รหัสบัญชี 00110 งานบริหารงานคลังรหัส
บัญชี 00113      
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งบลงทุน รวม 23,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จํานวน 23,000 บาท

  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จํานวน 1 เครื่อง
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  จํานวน 1
 หน่วย -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 6MB -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1)  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลัก
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4
  หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State  Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
จํานวน 1 หน่วย - มี DVD – RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External)  จํานวน  1 หน่วย - มี
ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base –T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง – มีแปนพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพในตัว และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920 x 1080
) สามารถใช้งาน Wi–Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการปองกัน และลดอุบัติเหตทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 200,000 บาท

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ  เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์เป็น
ต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว661
 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายในรหัสบัญชี 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน รหัสบัญชี 00121 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 131 ข้อ2       

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,244,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,614,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,614,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,220,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัส
บัญชี 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
บัญชี 00211
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

  (1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงาน
เทศบาลตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ พ.ศ. 2547 และเพื่อจ่ายเป็น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล
  (2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. หรือ ก.ท. รับรอง
ว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้กับ
พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัสบัญชี 00210
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัสบัญชี 00211

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษา
เทศบาลตําบลหนองแวงปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัส
บัญชี 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
บัญชี 00211

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 280,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัส
บัญชี 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
บัญชี 00211

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้
แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผน
งานการศึกษา รหัสบัญชี 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา รหัสบัญชี  00211
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งบดําเนินงาน รวม 543,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมหรือเงินรางวัลการปฏิบัติงานของ
บุคคลภายนอกที่ช่วยเหลือเทศบาล และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) หรือค่าตอบแทนที่
ปรึกษาหรือคณะกรรมการหรือหน่วยงาน หรือบุคคล เพื่อทําการ
ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการศึกษาเป็นต้น ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา รหัสบัญชี 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา รหัสบัญชี 00211

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจากเทศบาลตําบลหนอง
แวง ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัสบัญชี 00210 งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัสบัญชี 00211

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลและ
ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัส
บัญชี 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
บัญชี 00211
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล
และผู้มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียน การศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัสบัญชี 00210 งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัสบัญชี 00211

ค่าใช้สอย รวม 313,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 190,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็น
   (1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบังคับต่าง ๆ ค่าหนังสือ
พิมพ์ วารสาร ค่าซักฟอก ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ เป็น
ต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัสบัญชี 00210 งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัสบัญชี 00211
   (2) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่า
บริการกําจัดปลวก ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร ค่าจ้าง
เหมาบริการคนงานทั่วไป เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา รหัสบัญชี 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
บัญชี 00211

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 3,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือทัศนศึกษาดูงานกิจการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายเพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหารเครื่องดื่มต่าง ๆ และค่าบริการอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจ่ายเกี่ยว
กับการเลี้ยงรับรองตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตั้งตามเกณฑ์หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา รหัสบัญชี 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา รหัสบัญชี 00211
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  รหัสบัญชี 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา รหัสบัญชี 00211

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถ
บรรทุกน้ําดับเพลิง  เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสําเนา รถ
จักรยานยนต์ รถตัดหญ้า เครื่องปรับอากาศ  ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ค่าบํารุง
รักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแฏิบัติราชกา
รขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ
.ศ. 2553 และหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษารหัสบัญชี 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
บัญชี 00211

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ  เช่น กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ หมึก ซองตรายาง ตรา
สัญลักษณ์ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ แผ่นปายต่าง ๆ หมึกเครื่อง
ถ่ายเอกสาร หมึกเครื่องปริ้น พระบรมฉายาลักษณ์ และอื่น ๆ เป็น
ต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัสบัญชี 00210 งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัสบัญชี 00211
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุต่าง ๆ เช่น หลอด
ไฟ บัลลาสตร์ สตาทร์เตอร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผน
งานการศึกษา รหัสบัญชี 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา รหัสบัญชี 00211

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จําเป็นสําหรับกอง
การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม หม้อ น้ํายาล้างจาน น้ํายาล้างห้อง
น้ํา ฯลฯปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัส
บัญชี 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
บัญชี 00211

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและ
เผยแพร่ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดทําปายประชา
สัมพันธ์ต่าง ๆ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา รหัสบัญชี 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา รหัสบัญชี 00211

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เช่าพื้นที่
เว็บไซค์ แผ่นดิสก์ โปรแกรม ผ้าหมึก แฮนดิสด์ไดร์ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัส
บัญชี 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
บัญชี 00211

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับใช้ในราชการและค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัส
บัญชี 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
บัญชี 00211
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งบลงทุน รวม 87,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 87,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) ตู้เหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น ขนาด 40 ช่อง จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
แฟม 4 ชั้น ขนาด 40 ช่อง จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท ทํา
จากเหล็กหนาอย่างดี มีล้อเลื่อน เนื่องจากไม่มีกําหนดไว้ใน
มาตรฐานครุภัณฑ์จึงกําหนดตามราคาท้องตลาด เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลว
. 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผน
งานการศึกษา รหัสบัญชี 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา รหัสบัญชี   00212 

วันที่พิมพ์ : 25/11/2563  10:02:56 หน้า : 29/66



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน คุณลักษณะพื้นฐาน
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.1 GHz  หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
   - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
   - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB  จํานวน 1 หน่วย
   - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) 
แบบ 10/100/1000  Bese-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
   - มีแปนพิมพ์และเมาส์
   - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
รายละเอียดและราคาตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลว. 9
 มิถุนายน 2558 และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผน
งานการศึกษา รหัสบัญชี 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา รหัสบัญชี 00212
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

(1) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 60,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลงต่อเติม
หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทําให้ที่ดินและสิ่งก่อสร้างมีค่าเพิ่ม
ขึ้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัสบัญชี 00210 งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัสบัญชี 00212

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,637,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,496,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,496,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 920,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลสามัญ (ครูผู้ดูแล
เด็ก) พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว
. 30 มิถุนายน 2563 ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัส
บัญชี 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส
บัญชี 00212

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว
. 30 มิถุนายน 2563 ปรากฏในแผนงานการศึกษารหัส
บัญชี 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส
บัญชี 00212

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 420,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก) พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว
. 30 มิถุนายน 2563 ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัส
บัญชี 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส
บัญชี 00212
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้
แก่พนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว. 30 มิถุนายน 2563 ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา รหัสบัญชี 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา รหัสบัญชี 00212

งบดําเนินงาน รวม 2,072,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้านของพนักงานครู
เทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตําบลหนอง
แวง ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัสบัญชี 00210 งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัสบัญชี 00212

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่พนักงานครู
เทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัสบัญชี 00210 งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัสบัญชี 00212
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ค่าใช้สอย รวม 880,300 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการเด็กสุขสันต์ สานสัมพันธ์ครอบครัวในรั้วโรงเรียน จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเด็กสุข
สันต์ สานสัมพันธ์ครอบครัวในรั้วโรงเรียน เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าปายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่า
วัสดุ ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกิจกรรมของโครงการ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัสบัญชี  00210 งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา รหัสบัญชี 00212 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 98 ข้อ 24

(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 850,300 บาท

  (1) ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้ง
ไว้ 539,000 บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลตําบลหนองแวง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว. 30
 มิถุนายน 2563 ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัสบัญชี 00210
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัสบัญชี  00212
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 99
 ข้อ 25 
  (2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว้ 187,000 บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการ
สอน (ค่าจัดการเรียนการสอน) วัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยที่
เข้ารับการบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน 2563  ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัสบัญชี  00210
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัสบัญชี 00212
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หน้า 99 ข้อ 25
  (3) ค่าหนังสือเรียน ตั้งไว้ 22,000 บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยที่เข้ารับการ
บริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกระทรวง
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มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน 2563 ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัสบัญชี 00210
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัสบัญชี  00212
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 99
 ข้อ 25
  (4) ค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้ 22,000 บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน สําหรับเด็กปฐมวัยที่เข้า
รับการบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน 2563 ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัสบัญชี 00210
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัสบัญชี  00212
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 99
 ข้อ 25
  (5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 33,000 บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัยที่
เข้ารับการบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน 2563 ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัสบัญชี 00210
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัสบัญชี  00212
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 99
 ข้อ 25
  (6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้  47,300 บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กปฐมวัยที่เข้ารับ
การบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน 2563 ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัสบัญชี 00210
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัสบัญชี  00212
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 99
 ข้อ 25

ค่าวัสดุ รวม 1,162,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,162,000 บาท
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  (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับนัก
เรียนชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 2
 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดและโรงเรียนบ้านห้วยหิน ตั้ง
ไว้  951,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3842  ลว. 30 มิถุนายน 2563 ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา รหัสบัญชี 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา รหัสบัญชี  00212 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561 - 2565) หน้า 90 ข้อ 4
  (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลหนองแวง ตั้งไว้ 211,000
 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลว.30 มิถุนายน  2563 ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา รหัสบัญชี 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัสบัญชี 00212 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) หน้า 90 ข้อ 3

งบลงทุน รวม 85,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 85,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 21,000 บาท

  เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เนื่องจาก
ไม่มีกําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกําหนดตามราคาท้อง
ตลาด ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัสบัญชี 00210 งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัสบัญชี 00212 

(2) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 15,000 บาท

  เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกําหนดตามราคา
ท้องตลาด ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัสบัญชี 00210 งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัสบัญชี 00212 
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(3) ค่าจัดซื้อโต๊ะ จํานวน 35,000 บาท

  เพื่อจัดซื้อโต๊ะเขียนหนังสือเด็ก,โต๊ะกิจกรรมเด็ก,โต๊ะโรงอาหาร
สําหรับเด็ก เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนอง
แวง จํานวน 10 ชุดละ 3,500 บาท เนื่องจากไม่มีกําหนดไว้ใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกําหนดตามราคาท้องตลาด ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา รหัสบัญชี 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา รหัสบัญชี 00212 

(4) พัดลมติดผนัง จํานวน 12,000 บาท

  เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง เพื่อใช้สําหรับติดผนังภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองแวง จํานวน 6 ตัว ราคาตามท้อง
ตลาด เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2558 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา รหัสบัญชี 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัสบัญชี 00212 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

  เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ จํานวน 1 เครื่องๆละ 2,600
 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600 dpi
   - มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18
 หน้าต่อนาที (ppm)
   - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรืดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter และ Custom 
รายละเอียดและราคาตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัสบัญชี 00210 งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา รหัสบัญชี 00212

งบเงินอุดหนุน รวม 1,984,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,984,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดและโรงเรียนบ้านห้วยหิน

จํานวน 1,984,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 2 แห่งคือโรงเรียนบ้านห้วย
หินลาดและโรงเรียนบ้านห้วยหิน ตั้งไว้ 1,984,000 บาท ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว
. 30 มิถุนายน 2563  ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัส
บัญชี 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส
บัญชี 00212 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้า 89 ข้อ 2

วันที่พิมพ์ : 25/11/2563  10:02:56 หน้า : 37/66



แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 530,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน

จํานวน 360,000 บาท

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลหนอง
แวง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว
 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 ประกาศคณะกรรมการการ
แพทย์ฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข รหัส
บัญชี 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส
บัญชี 00223 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 111 ข้อ 16      

(2) โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 70,000 บาท

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10
 เมษายน 2561 และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข รหัสบัญชี 00220 งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น รหัสบัญชี 00223 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 111 ข้อ 17      
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(3) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 40,000 บาท

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปองกันและแก้ไขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1042 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข รหัส
บัญชี 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส
บัญชี 00223 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้า 110 ข้อ 13           

(4) โครงการปองกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5

จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ จ่ายตามโครงการปองกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0624/ว 7552 ลว
. 13 ธันวาคม 2562 และหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข รหัสบัญชี 00220 งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น รหัสบัญชี 00223

(5) โครงการปองกันและระงับโรคติดต่อ จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปองกันและระงับโรค
ติดต่อ เช่นการปองกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) และการปองกันควบคุมโรคไข้เลือด
ออก เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลว. 9 เมษายน 2563 และหนังสือ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข รหัส
บัญชี 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส
บัญชี 00223 
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(6) โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 , ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข รหัสบัญชี 00220 งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัสบัญชี 00223

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

(1) เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอวานรนิวาส จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอวานรนิวาส ตาม
โครงการรวมน้ําใจต้านภัยยามยาก  สําหรับการช่วยเหลือบรรเทา
ทุกข์  ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ ทุกข์ยากและเหตุ
อื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว. 24
 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ รหัส
บัญชี 00230 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รหัส
บัญชี 00231 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้า 103 ข้อ 4
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ จํานวน 80,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปันยิ้มสร้าง
สุขผู้สูงอายุ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปายโครงการ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ในกิจกรรมของโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์รหัสบัญชี 00230
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รหัสบัญชี 00232
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 105
 ข้อ 9

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,573,630 บาท

งบบุคลากร รวม 1,497,030 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,497,030 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 972,320 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส
บัญชี 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส
บัญชี 00241
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,500 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ พ.ศ. 2547 และเพื่อจ่าย
เป็น เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. หรือ ก.ท. รับรองว่า
คุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้กับ
พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส
บัญชี 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส
บัญชี 00241

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกอง
ช่าง เทศบาลตําบลหนองแวง ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน รหัสบัญชี 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รหัสบัญชี 00241

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 462,390 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานชุมชน รหัสบัญชี 00240 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัสบัญชี 00241

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,820 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานชุมชน รหัส
บัญชี 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส
บัญชี 00241
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งบดําเนินงาน รวม 706,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 161,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง คณะ
กรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการควบคุมงานก่อ
สร้าง หรือคณะกรรมการ หรือบุคคลอื่น ๆ ตามคําสั่งเทศบาล
ตําบลหนองแวง ตามระเบียบกฎหมายกําหนดและเงินรางวัลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกที่ช่วยเหลือตอบแทนอื่นให้แก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน รหัสบัญชี 00240 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัสบัญชี 00241

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จากเทศบาลตําบล
หนองแวง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส
บัญชี 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส
บัญชี 00241

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจากเทศบาล
ตําบลหนองแวง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนรหัส
บัญชี 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส
บัญชี 00241

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงาน
เทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนของเทศบาลตําบลหนอง
แวง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส
บัญชี 00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส
บัญชี 00241
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ค่าใช้สอย รวม 405,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 155,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็น
   - ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่าง ๆ
   - ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเบี้ยประกันภัย
   - ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหาม
สัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก  
   - ค่าจ้างเหมาตําแหน่งคนงานผลิตน้ําประปาและหน้าที่ในการ
จัดการ ในการต่อน้ําประปา จดมิเตอร์น้ําตรวจสอบดูแลซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
   - จ้างเหมาตําแหน่งคนงานดูแลสถานที่โรงผลิตน้ําดื่ม หมู่ที่ 6
 และทําความสะอาดสถานที่ เปิดปิดไฟ ดูแลระบบกรองน้ําฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัสบัญชี 00240 งานบริหาร
งานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัสบัญชี 00241

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้ที่เทศบาลตําบล ส่งไปฝึกอบรม
สัมมนา เป็นต้น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส
บัญชี 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส
บัญชี 00241
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เช่น ประปาหมู่
บ้าน บ่อบาดาล อาคารสํานักงาน อาคารต่าง ๆ ไฟฟาส่อง
สว่าง เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ค่าบํารุงรักษา หรือ ซ่อม
แซมทรัพย์สินอื่น ๆ [รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน รหัสบัญชี 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รหัสบัญชี 00241

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน รหัสบัญชี 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รหัสบัญชี 00241

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟาที่ทําการหรืออาคารสถาน
ที่ หรือไฟฟาส่องสว่าง และทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของ
เทศบาลตําบลหนองแวง เช่น หลอดไฟฟา บัลลาท
  สตาสเตอร์ สายไฟ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน รหัสบัญชี 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รหัสบัญชี 00241

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างวัสดุประปา เช่น ไฟเบอร์ตัด
เหล็ก ตะปู ลวดเชื่อม น๊อต เป็นต้น ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน รหัสบัญชี 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รหัสบัญชี 00241
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
ดิสก์ โปรแกรม แฮนดิสด์ไดร์ และอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส
บัญชี 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส
บัญชี 00241

งบลงทุน รวม 370,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 3 - 5 จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 3 - 5 จํานวน 1 ตัว เนื่องจากไม่มี
กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกําหนดตามราคาท้อง
ตลาด เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
หนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส
บัญชี 00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส
บัญชี 00241

(2) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท เนื่อง
จากไม่มีกําหนดไว้ในราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกําหนดตามราคา
ท้องตลาด เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน รหัสบัญชี 00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน รหัสบัญชี 00241
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
   - มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 18
 หน้าต่อนาที (ppm)
   - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน รหัสบัญชี 00240 งานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัสบัญชี 00241
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(2) เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 8,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพM์ultifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) คุณลักษณะพื้นฐาน
   - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
   - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
   - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
   - มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
   - มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
   - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
  - สามารถท ำส ำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
   - สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
หนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส
บัญชี 00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส
บัญชี 00241

วันที่พิมพ์ : 25/11/2563  10:02:56 หน้า : 48/66



ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 350,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(1) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 350,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็ยค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..ศ. 2542
 หนังสือ ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน รหัสบัญชี 00214
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัสบัญชี 00241

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการกําจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูลและน้ําเสียเพื่อควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวง
มหาดไทยเรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7
 มีนาคม 256 ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส
บัญชี 00240 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รหัส
บัญชี 00244 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 154 ข้อ 3       
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 360,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการปองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว

จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปองกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบ
ครัว การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบ
ครัว การปองกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว การยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปายโครงการ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ในกิจกรรมของโครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว. 30 มิถุนายน 2563 และหนังสือ
สั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน รหัสบัญชี 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งของชุมชน รหัสบัญชี 00252 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561 - 2565) หน้า 114 ข้อ 3

(10) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number 
one

จํานวน 40,000 บาท

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้ง
ในส่วนที่เทศบาลดําเนินการเองหรือสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยว
ข้องร่วมดําเนินการในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
สร้างภูมคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1042
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน รหัสบัญชี 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งของชุมชน รหัสบัญชี 00252 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561 - 2565) หน้า110 ข้อ 15       
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(11) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลหนองแวง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน รหัสบัญชี 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน รหัสบัญชี 00252

(12) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนิน
งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท. 0891.4/ว
 1659 ลว. 24 สิงหาคม 2553 และหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รหัส
บัญชี 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน รหัสบัญชี 00252

(2) โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มีราย
ได้น้อยและไร้ที่พึ่ง

จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ ผู้ด้อย
โอกาส ผู้ป่วยด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่
พึ่ง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปายโครงการ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
กิจกรรมของโครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว. 30 มิถุนายน 2563 และหนังสือ
สั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน รหัสบัญชี 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งของชุมชน รหัสบัญชี 00252 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561 - 2565) หน้า104 ข้อ 7
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(3) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรม
สนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนฯ

จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน การจัด
ประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่าย
องค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ เพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่า
ปายโครงการ  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าวัสดุ  ค่า
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกิจกรรมของโครงการ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว. 30
 มิถุนายน 2563 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รหัสบัญชี 00250 งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รหัสบัญชี 00252
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 134
 ข้อ 11

(4) โครงการส่งเสริมอาชีพ จํานวน 70,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริม
อาชีพให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิต และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าปายโครงการ  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่า
วัสดุ  ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกิจกรรมของ
โครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลว. 30 มิถุนายน 2563 และหนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน รหัสบัญชี 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน รหัสบัญชี 00252 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) หน้า 126 ข้อ 8
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(5) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์

จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม กีฬา นันทนาการ เพื่อสร้าง
ความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชนการจัดกิจกรรมอันเป็น
การพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึด
เหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชนชาวไทยทั้งชาติ การจัดฝึก
อบรม ประชุม ชี้แจงทําความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสํานึก
ที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการ
ส่งกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน รหัสบัญชี 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งชุมชน รหัสบัญชี 00252 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ
. 2561 - 2565) หน้า 144 ข้อ ข้อ 7      

(6) โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระกียรติ และสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

จํานวน 40,000 บาท

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการดําเนิน
การหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การจัด
กิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนหรืออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน เพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่าง ๆ การ
ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงระดับครัวเรือนระดับ      
ชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รหัส
บัญชี 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส
บัญชี 00252 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หน้า 125 ข้อ 5     
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(7) โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้ง
ในส่วนที่เทศบาลดําเนินการเองหรือสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยว
ข้องร่วมดําเนินการในลักษณะบูรณาการ ฯ เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว
2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รหัส
บัญชี 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน รหัสบัญชี 00252 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 135 ข้อ 13

(8) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ การรักษาความ
สะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลหนองแวง  เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2560) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว2054 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และหนังสือต่าง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รหัส
บัญชี 00251 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส
บัญชี 00252 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 141 ข้อ 28

(9) โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสิรมและพัฒนายกระดับตลาด
ประชารัฐ มาตรฐานสะอาด และปลอดภัย รวมทั้งแนวทางขับ
เคลื่อนตลาดประชารัฐ เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2560) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 306 ลงวันที่ 31
 มกราคม 2561 และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผน
งงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรัสบัญชี 00250 งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัสบัญชี 00252 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 140 ข้อ 25      
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานและพนักงานจ้าง

จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปายโครงการ ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง  ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ในกิจกรรมของโครงการ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว
. 30 มิถุนายน 2563 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รหัส
บัญชี 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ รหัสบัญชี 00261 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) หน้า 122 ข้อ 7
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเทศบาล กีฬาเด็ก
ปฐมวัย กีฬานักเรียน กีฬาเยาวชน ประชาชน กีฬาท้องถิ่นหรือ
เพื่อส่งเสริมเป็นเงินบํารุงทีมให้กับกีฬาเทศบาล กีฬาท้องถิ่น ศูนย์
กีฬาประจําหมู่บ้าน ศูนย์กีฬาประจําตําบล และกีฬาอื่น ๆ เป็น
ต้น เพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชุมชนและปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว
. 30 มิถุนายน 2563 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รหัส
บัญชี 00260 งานกีฬาและนันทนาการ รหัสบัญชี 00262 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า 101 ข้อ 2

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์กีฬา สําหรับ
มอบให้ประจําศูนย์พลศึกษาประจําตําบล/หมู่บ้าน/ชุมชน ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รหัส
บัญชี 00260 งานกีฬาและนันทนาการ รหัสบัญชี 00262 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 101 ข้อ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและศาสนา จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ
 เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา แห่ปราสาทผึ้ง วันวิสาข
บูชา หรือประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตําบลหนอง
แวง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ รหัสบัญชี 00260 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส
บัญชี 00263 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) หน้า 121 ข้อ 5

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

(1) เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอวานรนิวาส จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอวานรนิวาส ตาม
โครงการส่งเสริมศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมของไทยวานร ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว
. 30 มิถุนายน 2563 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ รหัสบัญชี 00260 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส
บัญชี  00263 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้า 102 ข้อ 5
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,400,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,400,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,400,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1) ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 1 จํานวน 672,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย
หิน หมู่ที่ 1 ตําบลหนองแวง อําเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร จากโครงการเดิม ปีงบประมาณ 2563 ถึง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านห้วยหิน หมู่ 6 (หลังวัดกลางธรรมคุณ) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว  287.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,148.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00 –
 0.50 เมตร และปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ตามแบบทางราชการ ท
 1 – 01 วางท่อระบายน้ํา ชนิด คอร.ขนาด ศก.0.40x 1.00 
เมตร จํานวน 2 จุดๆละ 9 ท่อน พร้อมปายโครงการ รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานสําหรับเทศบาล จํานวน 1 ปาย ปรากกฎใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00310 งานก่อ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัสบัญชี 00312 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1 หน้า 4 ข้อ 1

(2) ค่าก่อสร้างรางระบายน้ําชนิดแรงดึง (คอร) บ้านห้วยหินลาด หมู่
ที่ 2

จํานวน 128,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําแบบชนิดแรงดึง (คอร
) บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 2 ตําบลหนองแวง อําเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร จากนายแถลงการณ์ ศิลปมูล ถึงบ้านนาย
หลิ่น โสพรมมา ขนาดกว้าง 0.45x0.45 เมตร พร้อมฝาปิด คสล
. ความยาว  78.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.80x0.80 
เมตร พร้อมฝาปิด คสล.จํานวน 1 บ่อ ตามแบบเทศบาลตําบล
หนองแวงกําหนด พร้อมปายโครงการรายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานสําหรับเทศบาล จํานวน 1 ปาย ปรากกฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00310 งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน รหัสบัญชี 00312 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 9 ข้อ 8
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(3) ค่าก่อสร้างรางระบายน้ําชนิดแรงดึง (คอร) บ้านห้วยแสง หมู่ที่ 3 จํานวน 181,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําแบบชนิดแรงดึง (คอร
) บ้านห้วยหินแสง หมู่ที่ 3 ตําบลหนองแวง อําเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร จากแยกทางหลวงชนบท สายห้วยแสง-บะ
ทอง  ถึง สี่แยก บ้านนายเปิงขนาดกว้าง 0.45x0.45 เมตร พร้อม
ฝาปิด คสล. ความยาว 112.00 เมตร พร้อมบ่อ
พัก ขนาด 0.80x0.80 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.จํานวน 1 บ่อ ตาม
แบบเทศบาลตําบลหนองแวงกําหนด พร้อมปายโครงการราย
ละเอียดตามแบบมาตรฐานสําหรับเทศบาล จํานวน 1 ปาย ปราก
กฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00310 งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัสบัญชี 00312 ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 1 หน้า 10 ข้อ 9

(4) ค่าก่อสร้างรางระบายน้ําชนิดแรงดึง (คอร) บ้านห้วยแสง หมู่ที่ 3 จํานวน 203,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําแบบชนิดแรงดึง (คอร
) บ้านห้วยหินแสง หมู่ที่ 3 ตําบลหนองแวง อําเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร จากทางหลวงแผ่นดิน หมาย
เลข 222  ถึง บ้านนางกองแบงค์  ตางจงราช ขนาด
กว้าง 0.45x0.45 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. ความ
ยาว  126.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.80x0.80 เมตร พร้อม
ฝาปิด คสล.จํานวน 1 บ่อ ตามแบบเทศบาลตําบลหนองแวง
กําหนด พร้อมปายโครงการรายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
สําหรับเทศบาล จํานวน 1 ปาย ปรากกฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา รหัสบัญชี 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน รหัสบัญชี 00312 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 11 ข้อ 10
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(5) ค่าก่อสร้างรางระบายน้ําชนิดแรงดึง (คอร) บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 4 จํานวน 318,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําแบบชนิดแรงดึง (คอร
) บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 4 ตําบลหนองแวง อําเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร จากบ้านนายชัย  ขันตี ถึง สี่แยก หมู่ที่ 1 ขนาด
กว้าง 0.45x0.45 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. ความ
ยาว  200.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.80x0.80 เมตร พร้อม
ฝาปิด คสล.จํานวน 1 บ่อ ตามแบบเทศบาลตําบลหนองแวง
กําหนด พร้อมปายโครงการรายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
สําหรับเทศบาล จํานวน 1 ปาย ปรากกฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา รหัสบัญชี 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน รหัสบัญชี 00312 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 12 ข้อ 11

(6) ค่าก่อสร้างรางระบายน้ําชนิดแรงดึง (คอร) บ้านคําเจริญ หมู่ที่ 5 จํานวน 235,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําแบบชนิดแรงดึง (คอร
) บ้านคําเจริญ หมู่ที่ 5 ตําบลหนองแวง อําเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร จากหน้าบ้านนายคําพา  สุวรรณเขต ถึงบ้านนาง
เทียม  อินทร์ลี ขนาดกว้าง 0.45x0.45 เมตร พร้อมฝาปิด คสล
. ความยาว  147.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.80x0.80 
เมตร พร้อมฝาปิด คสล.จํานวน 1 บ่อ ตามแบบเทศบาลตําบล
หนองแวงกําหนด พร้อมปายโครงการรายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานสําหรับเทศบาล จํานวน 1 ปาย ปรากกฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00310 งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน รหัสบัญชี 00312 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1 หน้า 15 ข้อ 14
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(7) ค่าก่อสร้างรางระบายน้ําชนิดแรงดึง (คอร) บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 6 จํานวน 353,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําแบบชนิดแรงดึง (คอร
) บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 6 ตําบลหนองแวง อําเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร เลียบถนนหน้าหน้าโรงเรียนบ้านห้วยหิน (ฝั่งทิศ
เหนือ) ขนาดกว้าง 0.45x0.45 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. ความ
ยาว  220.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.80x0.80 เมตร พร้อม
ฝาปิด คสล.จํานวน 2 บ่อ ตามแบบเทศบาลตําบลหนองแวง
กําหนด พร้อมปายโครงการรายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
สําหรับเทศบาล จํานวน 1 ปาย ปรากกฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา รหัสบัญชี 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน รหัสบัญชี 00312 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 18 ข้อ 18

(8) ค่าจัดหาและติดตั้งฝารางระบายน้ํา คสล. บ้านคําเจริญ หมู่ที่ 5 จํานวน 22,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาพร้อมติดตั้งฝารางระบายน้ําแบบ คสล
. บ้านคําเจริญ หมู่ที่ 5 ตําบลหนองแวง อําเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร ขนาด 0.50x0.50 เมตร จํานวนไม่น้อย
กว่า 85.00 ฝา หรือระยะทาง 42.50 เมตรปรากกฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00310 งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน รหัสบัญชี 00312 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1 หน้า 16 ข้อ 16

(9) ค่าขยายระบบสูบน้ําดิบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 2 จํานวน 288,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายระบบท่อส่งน้ําดิบประปาผิวดินขนาดใหญ่
มาก บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 2 ตําบลหนองแวง อําเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยท่อ HDPE dia 3” ชั้น PE80 
หนา 5.4 มม.พร้อมอุปกรณ์  ระยะทาง 920.00 เมตร  ราย
ละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลหนองแวงกําหนด ปรากกฎใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00310 งานก่อ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัสบัญชี 00312 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1 หน้า 8 ข้อ 7
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของ ที่ใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธ์
สัตว์ ปุย วัสดุเพาะชํา อุปรกรณ์ในการขยายพันธ์พืช ผ้าใบ หรือ
ผ้าพลาสติก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องปรากฏในแผนงานการ
เกษตร รหัสบัญชี 00320 งานส่งเสริมการเกษตร รหัส
บัญชี 00321        

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองดูแลบํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ      
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นไปตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวัน
ที่ 26 มกราคม 2558 และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องปรากฎใน
แผนงานการเกษตร รหัสบัญชี 00320 งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้ รหัสบัญชี 00322 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้าที่ 130 ข้อ 5      
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 280,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหาม
ส้มภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ํา ฯลฯ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ รหัส
บัญชี 00330 งานกิจการประปา รหัสบัญชี 00332

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 60,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น สารส้ม คลอรีน สารเคมีภัณฑ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ปรากฎมนแผนงานการพาณิชย์ รหัสบัญชี 00330 งาน
กิจการประปา รหัสบัญชี 00332

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุประปา เช่น มิเตอร์น้ํา ประตูน้ํา ก๊อก
น้ํา ข้อต่อ ข้องอ ข้อต่อตรง เกี่ยวใน เทปพันเกลียว วัสดุอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ รหัสบัญชี 00330
 งานกิจการประปา รหัสบัญชี 00332

ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 150,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาของกิจการประปา เทศบาลตําบลหนอง
แวง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งาน
กิจการประปา รหัสบัญชี 00332
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,697,800 บาท

งบกลาง รวม 7,697,800 บาท
งบกลาง รวม 7,697,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

  เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลหนองแวง ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ปรากฏในแผน
งานงบกลาง รหัสบัญชี 00410 งานงบกลาง รหัสบัญชี 00144     

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ 2561 เพื่อให้
การคุ้มครองแก้ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แก่นายจ้าง โดยคํานวณในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) เป็นไปตามพ.ร.บ
.เงินทดแทนฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24
 ธันวาคม 2561      

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,061,600 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มี
คุณสมบัติครบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว 30
 มิถุนายน 2563 ปรากฏในแผนงานงบกลาง รหัสบัญชี 00410
 งานงบกลางรหัสบัญชี 00411
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,843,200 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด ที่ได้แสดงความจํานง โดยการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงิน
เบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว
. 30 มิถุนายน 2563 ปรากฏในแผนงานงบกลาง รหัส
บัญชี 00410 งานงบกลาง รหัสบัญชี 00411  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทํา
การวินิจฉัยแล้ว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลว. 30 มิถุนายน 2563 ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง รหัสบัญชี 00410 งานงบกลาง รหัสบัญชี 00411  

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วง
หน้า ในกรณีจําเป็น หรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดปี โดยนําไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วน
รวม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกรฎาคม 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
 ปรากฏในแผนงานงบกลาง รหัสบัญชี 00140 งานงบกลาง รหัส
บัญชี 00411       
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

(1) ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล จํานวน 27,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตาม
ข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ
. 2545 โดยคํานวนตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของราย
รับจริงจากเงินรายได้ประจําปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562 ปรากฏในแผน
งานงบกลาง รหัสบัญชี 00410 งานงบกลาง รหัสบัญชี 00411 วิธี
คํานวณ (รายรับจริง
ปี 2562) 15,886,058.52 x 0.00167 = 6,529.72  บาท     

(2) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ
ท.)

จํานวน 316,000 บาท

  เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.) ตามกฎหมายโดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อย
ละ 2 ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง รหัสบัญชี 00410 งานงบกลาง รหัสบัญชี 00411 วิธี
คํานวณ ประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนปี 64 เป็น
เงิน 15,800,000 x 2% = 316,000 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

(1) ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาล

27,000

(2) เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.)

316,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

120,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,061,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,843,200

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

(1) ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาล

27,000

(2) เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.)

316,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

120,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,061,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,843,200

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

198,720 198,720
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 462,390

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 1,500

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

18,820

เงินเดือนพนักงาน 972,320

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

80,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000 155,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 700,000 1,068,532 2,230,922

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000 31,800 57,300

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

120,000 80,438 219,258

เงินเดือนพนักงาน 2,140,000 3,853,390 6,965,710

เงินวิทยฐานะ 84,000 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 252,000 336,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 40,000 130,000

ค่าเบี้ยประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

70,000 360,000 510,000

ค่าเช่าบ้าน 20,000 178,000 234,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 20,000 30,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 190,000 460,000 825,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

3,000 60,000 63,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการแข่ง
ขันกีฬา

50,000

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานประเพณีและศาสนา

20,000

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ และลง
ทะเบียนต่าง ๆ

50,000

(1) ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง

(1) โครงการกําจัดขยะ
มูลฝอย ขยะเปียก สิ่ง
ปฏิกูล และน้ําเสีย

30,000

(1) โครงการเด็กสุขสันต์ 
สานสัมพันธ์ครอบครัว
ในรั้วโรงเรียน

(1) โครงการป้องกัน 
และลดอุบัติเหตทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการแข่ง
ขันกีฬา

50,000

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานประเพณีและศาสนา

20,000

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

100,000 100,000

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ และลง
ทะเบียนต่าง ๆ

50,000

(1) ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง

400,000 400,000

(1) โครงการกําจัดขยะ
มูลฝอย ขยะเปียก สิ่ง
ปฏิกูล และน้ําเสีย

30,000

(1) โครงการเด็กสุขสันต์ 
สานสัมพันธ์ครอบครัว
ในรั้วโรงเรียน

30,000 30,000

(1) โครงการป้องกัน 
และลดอุบัติเหตทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(1) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว

20,000

(1) โครงการปันยิ้มสร้าง
สุขผู้สูงอายุ

80,000

(1) โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

(1) โครงการส่งเสริม
การดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน

(1) โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

30,000

(1) โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานและ
พนักงานจ้าง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(1) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว

20,000

(1) โครงการปันยิ้มสร้าง
สุขผู้สูงอายุ

80,000

(1) โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

20,000 20,000

(1) โครงการส่งเสริม
การดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน

360,000 360,000

(1) โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

30,000

(1) โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานและ
พนักงานจ้าง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(10) โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด to be number 
one

40,000

(11) โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ

50,000

(12) โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

(2) โครงการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

(2) โครงการสงเสริม
และสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนชรา คนพิการและผู้
ด้อยโอกาส ผู้ป่วยด้อย
โอกาส ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(10) โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด to be number 
one

40,000

(11) โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ

50,000

(12) โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

150,000 150,000

(2) โครงการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

70,000 70,000

(2) โครงการสงเสริม
และสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนชรา คนพิการและผู้
ด้อยโอกาส ผู้ป่วยด้อย
โอกาส ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(2) โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

(2) โครงการสร้างการ
รับรู้สู่ชุมชนในระดับ
พื้นที่

(3) ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

(3) โครงการการบริหาร
จัดการตามภารกิจถ่าย
โอนด้านแหล่งน้ํา

(3) โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน

(3) โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน และกิจกรรม
สนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชนฯ

10,000

(4) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(2) โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

850,300 850,300

(2) โครงการสร้างการ
รับรู้สู่ชุมชนในระดับ
พื้นที่

10,000 10,000

(3) ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

5,000 5,000

(3) โครงการการบริหาร
จัดการตามภารกิจถ่าย
โอนด้านแหล่งน้ํา

10,000 10,000

(3) โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน

40,000 40,000

(3) โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน และกิจกรรม
สนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชนฯ

10,000

(4) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(4) โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน

(4) โครงการส่งเสริม
อาชีพ

70,000

(5) โครงการป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ

(5) โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์

30,000

(6) โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระกียรติ และ
สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

40,000

(6) โครงการอบรมอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่น

(7) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

30,000

(8) โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์

20,000

(9) โครงการส่งเสริม
การขับเคลื่อนตลาด
ประชารัฐ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(4) โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน

200,000 200,000

(4) โครงการส่งเสริม
อาชีพ

70,000

(5) โครงการป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ

20,000 20,000

(5) โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์

30,000

(6) โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระกียรติ และ
สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

40,000

(6) โครงการอบรมอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่น

20,000 20,000

(7) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

30,000

(8) โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์

20,000

(9) โครงการส่งเสริม
การขับเคลื่อนตลาด
ประชารัฐ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจําปี 
2564

โครงการลดขั้นตอนการ
ให้บริการรับชําระภาษี
และบริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษี ประจําปี 2564

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

60,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

60,000 60,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจําปี 
2564

30,000 30,000

โครงการลดขั้นตอนการ
ให้บริการรับชําระภาษี
และบริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษี ประจําปี 2564

10,000 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 120,000 340,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 40,000 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000 5,000 68,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 213,270 213,270

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 40,000 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,162,000 1,162,000

วัสดุการเกษตร 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 20,000

วัสดุอื่น 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 150,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน

(1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 
ขนาด 3 - 5

5,000

(1) ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 4 
ชั้น ขนาด 40 ช่อง

(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

(2) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 5,000

(3) ค่าจัดซื้อโต๊ะ

(4) พัดลมติดผนัง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 10,000 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 2,000

วัสดุสํานักงาน 40,000 130,000 190,000

วัสดุอื่น 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

20,000 30,000 50,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 450,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000 2,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 23,000 23,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 21,000 21,000

(1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 
ขนาด 3 - 5

5,000

(1) ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 4 
ชั้น ขนาด 40 ช่อง

10,000 10,000

(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 70,000 70,000

(2) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 15,000 20,000

(3) ค่าจัดซื้อโต๊ะ 35,000 35,000

(4) พัดลมติดผนัง 12,000 12,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED ขาวดํา

2,600

(1) จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

(2) เครื่อง
พิมพ์Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

8,000

(2) เครื่องพิมพิ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(1) ตู้เย็น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(1) ชุดเครื่องเสียงกลาง
แจ้ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

17,000 17,000

(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED ขาวดํา

2,600 5,200

(1) จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

2,800 2,800

(2) เครื่อง
พิมพ์Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

8,000

(2) เครื่องพิมพิ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

4,300 4,300

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One

23,000 23,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(1) ตู้เย็น 6,500 6,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(1) ชุดเครื่องเสียงกลาง
แจ้ง

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

(1) ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1) ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 1

672,000

(2) ค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ําชนิดแรงดึง 
(คอร) บ้านห้วยหินลาด 
หมู่ที่ 2

128,000

(3) ค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ําชนิดแรงดึง 
(คอร) บ้านห้วยแสง หมู่
ที่ 3

181,000

(4) ค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ําชนิดแรงดึง 
(คอร) บ้านห้วยแสง หมู่
ที่ 3

203,000

(5) ค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ําชนิดแรงดึง 
(คอร) บ้านห้วยหิน หมู่
ที่ 4

318,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

(1) ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

60,000 150,000 210,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1) ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 1

672,000

(2) ค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ําชนิดแรงดึง 
(คอร) บ้านห้วยหินลาด 
หมู่ที่ 2

128,000

(3) ค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ําชนิดแรงดึง 
(คอร) บ้านห้วยแสง หมู่
ที่ 3

181,000

(4) ค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ําชนิดแรงดึง 
(คอร) บ้านห้วยแสง หมู่
ที่ 3

203,000

(5) ค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ําชนิดแรงดึง 
(คอร) บ้านห้วยหิน หมู่
ที่ 4

318,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

(6) ค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ําชนิดแรงดึง 
(คอร) บ้านคําเจริญ หมู่
ที่ 5

235,000

(7) ค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ําชนิดแรงดึง 
(คอร) บ้านห้วยหิน หมู่
ที่ 6

353,000

(8) ค่าจัดหาและติดตั้ง
ฝารางระบายน้ํา คสล. 
บ้านคําเจริญ หมู่ที่ 5

22,000

(9) ค่าขยายระบบสูบน้ํา
ดิบประปาหมู่บ้าน บ้าน
ห้วยหินลาด หมู่ที่ 2

288,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(1) ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

350,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(1) เงินอุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนตําบลเดื่อศรี
คันไชย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

(6) ค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ําชนิดแรงดึง 
(คอร) บ้านคําเจริญ หมู่
ที่ 5

235,000

(7) ค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ําชนิดแรงดึง 
(คอร) บ้านห้วยหิน หมู่
ที่ 6

353,000

(8) ค่าจัดหาและติดตั้ง
ฝารางระบายน้ํา คสล. 
บ้านคําเจริญ หมู่ที่ 5

22,000

(9) ค่าขยายระบบสูบน้ํา
ดิบประปาหมู่บ้าน บ้าน
ห้วยหินลาด หมู่ที่ 2

288,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(1) ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

350,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(1) เงินอุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนตําบลเดื่อศรี
คันไชย

13,000 13,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

(1) เงินอุดหนุนกิ่ง
กาชาดอําเภอวานร
นิวาส

10,000

(1) เงินอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอําเภอวานร
นิวาส

10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1) เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านห้วยหิน
ลาดและโรงเรียนบ้าน
ห้วยหิน

รวม 7,697,800 280,000 50,000 2,400,000 110,000 360,000 2,603,630 90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

(1) เงินอุดหนุนกิ่ง
กาชาดอําเภอวานร
นิวาส

10,000

(1) เงินอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอําเภอวานร
นิวาส

10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1) เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านห้วยหิน
ลาดและโรงเรียนบ้าน
ห้วยหิน

1,984,000 1,984,000

รวม 530,000 7,881,900 200,000 11,296,670 33,500,000
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