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รายรับจริง
ปี  2563

61,293.12
40,663.20

148,861.56
9,401.66

0.00
260,219.54

13,754,003.98
13,754,003.98

10,511,966.00
10,511,966.00

24,526,189.52รวม 27,525,000.00 27,678,800.00

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 11,180,000.00 12,000,000.00
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

11,180,000.00 12,000,000.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

16,008,000.00 15,269,000.00

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 16,008,000.00 15,269,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง 337,000.00 409,800.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 120,000.00 150,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,000.00 2,100.00

หมวดภาษีอากร 200,000.00 240,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต

15,000.00 15,700.00

รายรับ
ประมาณการ

ปี 2564
ประมาณการ

ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง

1. รายรับ

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา
อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์
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รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

งบกลาง 5,124,374 6,399,650 6,985,960
งบบุคลากร 8,679,812 10,218,030 10,736,600
งบด าเนินงาน 3,237,407 5,296,020 5,760,420
งบลงทุน 361,345 4,233,300 2,817,800
งบเงินอุดหนุน 1,226,000 1,360,000 1,360,000
งบรายจ่ายอ่ืน 17,000 18,000 18,000

18,645,939 27,525,000 27,678,800

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา

อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์

2. รายจ่าย
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ด้านการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 6,985,960

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 27,678,800

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,700,000
แผนงานการเกษตร 120,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,122,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 120,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 870,000

แผนงานการศึกษา 3,088,420
แผนงานสาธารณสุข 405,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 60,000

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,923,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 284,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

ด้าน รวม
ด้านบริหารท่ัวไป

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา
อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์
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อ ำเภอเขำค้อ 

          6,985,960
          6,985,960
          6,985,960

1,879,900
0

1,879,900
950,000
240,000
425,000

65,000
220,000
12,400
12,400

0
0
0
0

2,842,300

284,000
234,000

50,000
284,000รวม 284,000

งบด ำเนินงำน 284,000
    ค่ำใช้สอย 234,000
    ค่ำวัสดุ 50,000

รวม 7,911,780 10,754,080

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

งำน งำนบริหำรท่ัวไป
เก่ียวกับกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน

รวมงบ

งบรำยจ่ำยอ่ืน 18,000 18,000
    รำยจ่ำยอ่ืน 18,000 18,000

งบเงินอุดหนุน 40,000 40,000
    เงินอุดหนุน 40,000 40,000

งบลงทุน 65,700 78,100
    ค่ำครุภัณฑ์ 65,700 78,100

    ค่ำวัสดุ 285,000 350,000
    ค่ำสำธำรณูปโภค 0 220,000

    ค่ำตอบแทน 465,000 705,000
    ค่ำใช้สอย 1,107,000 1,532,000

    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)            4,219,900      6,099,800
งบด ำเนินงำน 1,857,000 2,807,000

งบบุคลำกร        6,100,000.0     7,979,900
    เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 1,880,100 1,880,100

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งำน
งำนบริหำรท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง รวม

งบ

งบกลำง           6,985,960
    งบกลำง            6,985,960

รวม           6,985,960

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแม่นำ

แผนงำนงบกลำง

งำน
งบกลำง รวม

งบ
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งบ

1,244,000
1,244,000
1,164,420

696,420
468,000
680,000
680,000

3,088,420

405,000
375,000

30,000
405,000

60,000
60,000
60,000

1,512,700
1,512,700

570,000
130,000
190,000
250,000
39,700
39,700

2,122,400
    ค่ำครุภัณฑ์ 39,700

รวม 2,122,400

    ค่ำใช้สอย 190,000
    ค่ำวัสดุ 250,000
งบลงทุน 39,700

    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,512,700
งบด ำเนินงำน 570,000
    ค่ำตอบแทน 130,000

แผนงำนเคหะและชุมชน

งำน งำนบริหำรท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน
รวม

งบ

งบบุคลำกร 1,512,700

งบด ำเนินงำน 60,000
    ค่ำใช้สอย 60,000

รวม 60,000

รวม 405,000
แผนงำนสังคมสงเครำะห์

งำน งำนสวัสดิกำรสังคม
และสังคมสงเครำะห์

รวม
งบ

งบด ำเนินงำน 405,000
    ค่ำใช้สอย 375,000
    ค่ำวัสดุ 30,000

    เงินอุดหนุน 680,000
รวม 3,088,420

แผนงำนสำธำรณสุข

งำน งำนบริกำร
สำธำรณสุขและงำน

สำธำรณสุขอ่ืน
รวม

งบ

    ค่ำใช้สอย 696,420
    ค่ำวัสดุ 468,000
งบเงินอุดหนุน 680,000

งบบุคลำกร 1,244,000
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,244,000
งบด ำเนินงำน 1,164,420

แผนงำนกำรศึกษำ

งำน งำนระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษำ

รวม
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90,000
90,000
30,000
30,000

120,000

150,000 0
150,000 0

0 100,000
0 100,000

150,000 100,000

งบ
2,700,000
2,700,000
2,700,000

80,000
80,000

0
80,000

    ค่ำวัสดุ 20,000 20,000
รวม 40,000 120,000

งบด ำเนินงำน 40,000 120,000
    ค่ำใช้สอย 20,000 100,000

    ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 2,700,000
รวม 2,700,000

แผนงำนกำรเกษตร

งำน
งำนส่งเสริมกำรเกษตร

งำนส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ

รวม
งบ

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

งำน งำนก่อสร้ำง รวม

งบลงทุน 2,700,000

    เงินอุดหนุน 0 510,000 610,000
รวม 30,000 590,000 870,000

    ค่ำใช้สอย 30,000 80,000 260,000
งบเงินอุดหนุน 0 510,000 610,000

งำนวิชำกำรวำงแผน
และส่งเสริมกำร

ท่องเท่ียว
รวมงบ

งบด ำเนินงำน 30,000 80,000 260,000

    เงินอุดหนุน 30,000
รวม 120,000

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร

งำน งำนบริหำรท่ัวไป
เก่ียวกับศำสนำ 
วัฒนธรรม และ

นันทนำกำร

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร

งำนศำสนำ
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

งบด ำเนินงำน 90,000
    ค่ำใช้สอย 90,000
งบเงินอุดหนุน 30,000

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

งำน งำนส่งเสริมและ
สนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน

รวม
งบ
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งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

แผนงานงบกลาง                       6,985,960
งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 27,678,800

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 0 บาท ดังน้ี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,700,000
แผนงานการเกษตร 120,000

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 120,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 870,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานสาธารณสุข 405,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 60,000
แผนงานเคหะและชุมชน 2,122,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 284,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,088,420

แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,923,000

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 27,678,800 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 27,678,800 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา
อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์

               โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึง
ตราข้อบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา และโดยอนุมัติของนายอ าเภอเขาค้อ

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ น้ีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ต าแหน่ง นายอ าเภอเขาค้อ

(ลงนาม)..................................................
(นายภาคภูมิ    ภูมี)

ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา
อนุมัติ

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

(นางปราณี  อินทร์โฉม)

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นามีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี

ประกาศ ณ วันท่ี ......................................................................

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแม่นำ
อ ำเภอเขำค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 27,678,800   บาท  แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 240,000 บาท

ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 140,000 บำท

ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะจัดเก็บได้
เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ
ภำษีป้ำย 100,000 บำท
ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะจัดเก็บได้
มำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 15,700 บาท
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 1,200 บำท
ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ คำดว่ำจะจัดเก็บได้มำกกว่ำเดิม
ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนท่ีจ ำหน่ำย
อำหำรหรือสะสมอำหำร

500 บำท
ประมำณกำรไว้ใหม่ เน่ืองจำกคำดว่ำจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน
ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์ 1,000 บำท
ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะจัดเก็บได้
เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 10,000 บำท
ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะจัดเก็บได้
เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำใบอนุญำตอ่ืน ๆ 3,000 บำท
ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะจัดเก็บได้
เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 150,000 บาท
ดอกเบ้ีย 150,000 บำท
ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะจัดเก็บได้
มำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,100 บาท
เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 100 บำท
ประมำณกำรไว้ใหม่ เน่ืองจำกคำดว่ำจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน
รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 2,000 บำท
ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะจัดเก็บได้
เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ
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รวม

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

หมวดรายได้จากทุน 2,000 บาท
ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 2,000 บำท
ประมำณกำรไว้เพ่ิม เน่ืองจำกคำดว่ำจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร 15,269,000 บาท

ภำษีรถยนต์ 400,000 บำท
ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรร
น้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 10,800,000 บำท
ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรร
น้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 1,434,000 บำท
ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรร
น้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ภำษีธุรกิจเฉพำะ 30,000 บำท
ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรร
เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ
ภำษีสรรพสำมิต 2,500,000 บำท
ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรร
น้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
ค่ำภำคหลวงแร่ 40,000 บำท
ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรร
เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ
ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 40,000 บำท
ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรร
น้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

เงินท่ีเก็บตำมกฎหมำยว่ำด้วยอุทยำนแห่งชำติ 25,000 บำท
ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรร
เท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 12,000,000 บาท
เงินอุดหนุนท่ัวไป 12,000,000 บำท
เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและภำรกิจ
ถ่ำยโอนเลือกท ำ
ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรรประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรร
มำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
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ปี 2563 ปี 2564

70,983 90,000 11.11 %
2,940 5,000 20 %

3,542,000 4,243,200 0.05 %
1,179,200 1,348,800 -2.47 %

18,000 24,000 0 %
30,000 475,000 68.42 %

156,209 326,900 -2.45 %

25,042.2 25,200 3.18 %

100,000 100,000 50 %

5,124,374.2 6,638,100
5,124,374.2 6,638,100
5,124,374.2 6,638,100
5,124,374.2 6,638,100รวมแผนงานงบกลาง 4,724,548.2              6,985,960

รวมงบกลาง 4,724,548.2              6,985,960
รวมงบกลาง 4,724,548.2              6,985,960

รวมงบกลาง 4,724,548.2              6,985,960

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี อบต.หนองแม่นา

100,000 150,000

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (ก.บ.ท.)

151,091 318,900

เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 25,042.2 26,000

เงินส ารองจ่าย 159,500 800,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เบ้ียยังชีพความพิการ 1,051,200               1,315,540
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000 24,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,212 6,000
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 3,144,000               4,245,520

งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 72,503 100,000

งบกลาง
งบกลาง

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565
แผนงานงบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา
อ าเภอเขาค้อ    จังหวัดเพชรบูรณ์
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514,080 514,100 0 %
42,120 42,200 0 %
42,120 42,200 0 %

86,400 86,400 0 %

1,195,200 1,195,200 0 %

1,879,920 1,880,100

2,308,271.3 2,990,000 0 %
95,800 106,000 -5.28 %

126,000 126,000 0 %
169,770 185,280 1.79 %
596,090 612,200 20.96 %

74,100 66,600 11.71 %
3,370,031.3 4,086,080
5,249,951.3 5,966,180

12,850 380,000 0 %

0 20,000 25 %

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

14,500 380,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 25,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,220,762 4,050,980
รวมงบบุคลากร 5,090,293 5,931,080

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 502,434 740,500
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 68,861 74,400

เงินประจ าต าแหน่ง 126,000 126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 162,420                  188,600

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 2,256,697 2,990,000
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 104,350 100,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,869,531 1,880,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

82,560 86,400

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

1,214,331 1,195,200

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 38,400 42,200
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 38,400 42,200

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 495,840 514,100

งานบริหารท่ัวไป
งบบุคลากร

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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28,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

34,250 50,000 -100 %
75,100 450,000

547,889.77 600,000 -100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %

168,150 80,000 0 %

0 0 100 %

0 20,000 0 %

23,784 50,000 0 %
22,700 90,000 66.67 %

0 80,000 212.5 %
0 0 100 %
0 15,000 33.33 %

762,523.77 935,000รวมค่าใช้สอย 680,417.49 1,107,000

ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

0 5,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 20,000

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา 62,000 150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 0 250,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/การ
ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ

0 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 31,040 50,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล 0 10,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 0 10,000
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 96,950 80,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 460,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน 0 42,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 490,427.49 0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 34,350 0
รวมค่าตอบแทน 158,850 465,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถ่ิน 0 10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า

0 50,000

ค่าเช่าบ้าน 110,000 0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
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69,933 60,000 16.67 %
72,315 0 100 %
39,234 60,000 -33.33 %

0 40,000 0 %
105,586.2 100,000 0 %

0 10,000 -100 %
26,200 30,000 0 %

313,268.2 300,000
1,150,891.97 1,685,000

0 29,000 -100 %
0 5,000 -100 %
0 0 0 %
0 9,000 -100 %
0 0 0 %
0 0 100 %
0 60,000 -100 %

0 854,000 -100 %

0 0 100 %
10,500 0 0 %

0 0 100 %เคร่ืองผสมสัญญานเสียงแบบดิจิตอล (MIXER) 0 9,900

เคร่ืองขยายเสียง 0 12,500
เคร่ืองขยายเสียงแบบลากจูง 0 0

ค่ารถบรรทุกดีเซล 0 0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โต๊ะเอนกประสงค์ 0 0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โต๊ะพับเอนกประสงค์ (โฟมิก้า) 20,000 0
โต๊ะรับแขก 0 25,000

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานทึบ 5,500 0
โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก 9,000 0

เก้าอ้ีพักคอย 0 0
ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน 5,000 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 1,290,631.89 1,857,000
งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 21,080 30,000
รวมค่าวัสดุ 451,364.4 285,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 151,043.4 100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 49,203 40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 98,400 40,000

วัสดุส านักงาน 59,948 70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 71,690 5,000

ค่าวัสดุ
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0 0 100 %

0 0 0 %

0 9,500 -100 %
13,800 0 0 %

0 0 100 %

18,795 22,000 -100 %
0 0 0 %
0 22,000 -100 %

7,750 8,600 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %
50,845 1,019,100
50,845 1,019,100

0 40,000 0 %

0 40,000
0 40,000รวมงบเงินอุดหนุน 0 40,000

รวมเงินอุดหนุน 0 40,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์

0 40,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าครุภัณฑ์ 192,400 65,700
รวมงบลงทุน 192,400 65,700

ครุภัณฑ์อ่ืน
ค่าจัดซ้ือเต้นท์ 100,000 0

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 0 0
จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart 
Card Reader)

2,100 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง 8,600 0
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 0

ค่าจัดซ้ือตู้กดน้ าร้อน น้ าเย็น 0 0
ตู้กดน้ าร้อนน้ าเย็น 0 10,800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 32,700 0

ไมโครโฟนไร้สายพร้อมเคร่ืองรับสัญญาณ 0 7,500
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17,000 18,000 0 %
17,000 18,000
17,000 18,000

6,468,688.27 8,728,280

922,530 1,150,000 21.66 %

5,730 0 0 %
42,000 42,000 0 %

302,687 399,480 1.11 %
38,974 39,360 -11.33 %

1,311,921 1,630,840
1,311,921 1,630,840

2,300 150,000 33.33 %

12,000 0 0 %

26,050 45,000 11.11 %

40,350 195,000รวมค่าตอบแทน 70,850 240,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 34,850 40,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 200,000

รวมงบบุคลากร 1,361,925 1,879,900
งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 21,420 34,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,361,925 1,879,900

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 138,000 403,900

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 1,145,455 1,399,100
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 15,050 0

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารท่ัวไป 6,590,324.89 7,911,780
งานบริหารงานคลัง

รวมรายจ่ายอ่ืน 17,000 18,000
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 17,000 18,000

ค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 17,000 18,000

รายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอ่ืน

งบรายจ่ายอ่ืน
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0 0 100 %
0 121,000 -0.83 %
0 0 100 %
0 0 100 %

9,040 25,000 11.11 %
25,500 40,000 25 %

64,054.19 70,000 185.71 %
98,594.19 256,000

36,551 50,000 0 %
13,540 15,000 0 %
50,091 65,000

123,295.29 150,000 0 %
51,671.37 53,500 -6.54 %

5,362 18,000 11.11 %
180,328.66 221,500
369,363.85 737,500

0 0 0 %ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน 5,000 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 459,749.52 950,000
งบลงทุน

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,335 20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 164,465.55 220,000

ค่าไฟฟ้า 120,471.79 150,000
ค่าบริการโทรศัพท์ 42,658.76 50,000

รวมค่าวัสดุ 27,062 65,000
ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุส านักงาน 18,662 50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,400 15,000

รวมค่าใช้สอย 197,371.97 425,000
ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา 37,850 50,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 140,281.97 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 19,240 30,000

ค่าเบ้ียประกัน 0 10,000
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 120,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 0 5,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000

ค่าใช้สอย
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0 0 0 %
0 0 100 %

0 0 0 %
0 0 0 %
0 0 0 %
0 44,000 -100 %
0 5,200 -50 %
0 5,000 -100 %
0 54,200
0 54,200

1,681,284.85 2,422,540
8,149,973.12 11,150,820

14,930 15,000 13.33 %

0 17,500 -2.86 %

0 148,400 -100 %

0 0 100 %

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 100,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

15,000 17,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

13,740 17,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน
งบด าเนินงาน

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 8,464,099.41 10,754,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมงบลงทุน 52,100 12,400
รวมงานบริหารงานคลัง 1,873,774.52 2,842,300

เคร่ืองส ารองไฟ 0 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 52,100 12,400

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 0 2,600

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 7,500 0
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 0 0

ค่าเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 8,600 0
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 22,000 0

ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก 0 9,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก 9,000 0
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0 0 100 %

14,930 180,900

0 16,500 -100 %
9,000 30,000 -33.33 %

0 0 100 %
9,000 46,500

23,930 227,400
23,930 227,400
23,930 227,400

589,720 632,400 6.61 %
84,000 84,000 0 %

404,600 421,730 15.19 %
1,078,320 1,138,130
1,078,320 1,138,130

20,000 20,000 25 %
60,000 12,000 483.33 %

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 25,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000 70,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

รวมงบบุคลากร 1,010,560 1,244,000
งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 393,600 485,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,010,560 1,244,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 557,460 674,200
เงินวิทยฐานะ 59,500 84,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 28,740 284,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 28,740 284,000

รวมค่าวัสดุ 0 50,000
รวมงบด าเนินงาน 28,740 284,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0 20,000
วัสดุจราจร 0 30,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 100,000

รวมค่าใช้สอย 28,740 234,000
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208,061 216,440 8.38 %

335,664 355,580 3.17 %

623,725 604,020

0 0 100 %
448,277.56 468,000 -100 %
448,277.56 468,000

1,072,002.56 1,072,020

675,000 680,000 0 %
675,000 680,000
675,000 680,000

2,825,322.56 2,890,150
2,825,322.56 2,890,150

3,105 20,000 -100 %
0 0 100 %
0 0 100 %

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ 0 20,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 2,907 0

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,756,045.38 3,088,420
รวมแผนงานการศึกษา 2,756,045.38 3,088,420

รวมเงินอุดหนุน 698,000 680,000
รวมงบเงินอุดหนุน 698,000 680,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอาหารกลางวัน 698,000 680,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมค่าวัสดุ 417,715.38 468,000
รวมงบด าเนินงาน 1,047,485.38 1,164,420

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 468,000
ค่าอาหารเสริม (นม) 417,715.38 0

รวมค่าใช้สอย 629,770 696,420
ค่าวัสดุ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสลียงแห้ง 3

192,914 234,570

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแม่นา 366,856 366,850
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51,160 0 0 %
11,850 20,000 0 %
59,250 54,000 1.85 %

106,100 200,000 0 %

34,400 45,000 0 %

0 0 0 %

0 8,000 -37.5 %

10,000 20,000 0 %
275,865 367,000

0 10,000 -100 %
0 0 100 %

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 30,000

รวมค่าใช้สอย 278,973 375,000
ค่าวัสดุ

โครงการหนองแม่นาเมืองสะอาด Big Claning Day 0 20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

29,000 0

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 5,000

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 199,066 200,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 45,000

โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) 0 20,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 48,000 55,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการจัดท าถังขยะอินทรีย์ 0 0
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0 10,000

275,865 377,000

0 85,000 -100 %
0 85,000
0 85,000

275,865 462,000
275,865 462,000

30,000 30,000 0 %

0 30,000 0 %

30,000 60,000
30,000 60,000
30,000 60,000
30,000 60,000รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000 60,000

รวมงบด าเนินงาน 30,000 60,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 30,000 60,000

โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

0 30,000

รวมค่าใช้สอย 30,000 60,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส

30,000 30,000

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 278,973 405,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 278,973 405,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0
รวมงบลงทุน 0 0

ครุภัณฑ์การเกษตร
เคร่ืองพ่นหมอกควันละอองฝอย (ULV) 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 0 30,000
รวมงบด าเนินงาน 278,973 405,000
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713,740 810,000 23.32 %

0 0 100 %

42,000 42,000 0 %
271,880 316,880 35.7 %

12,000 24,000 7.92 %
1,039,620 1,192,880
1,039,620 1,192,880

11,450 100,000 0 %

2,100 30,000 0 %

13,550 130,000

0 300,000 -100 %
0 0 100 %

18,000 0 0 %
64,624 0 100 %

แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าจ้างเหมาบริการ 5,000 100,000

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000
ค่าจ้างซ่อมแซม ปรับปรุงสาธารณูโภค 22,000 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0

รวมค่าตอบแทน 4,200 130,000
ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า

4,200 30,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 100,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,073,730 1,512,700
รวมงบบุคลากร 1,073,730 1,512,700

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 337,425 430,000
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 21,765 25,900

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 15,900

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 672,540 998,900

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
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10,792 20,000 0 %
5,500 30,000 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %
98,916 350,000

24,903 30,000 0 %
0 100,000 0 %

44,995 50,000 0 %
50,000 46,500 7.53 %
17,000 15,000 33.33 %

136,898 241,500
249,364 721,500

0 0 100 %
5,500 0 0 %

0 0 100 %

25,000 0 0 %

80,000 0 0 %ค่าจัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ า 0 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า 0 0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก 0 9,000
ครุภัณฑ์การเกษตร

เก้าอ้ีท างาน 0 7,500
ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานทึบ 0 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 120,738 570,000
งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,200 20,000
รวมค่าวัสดุ 66,866 250,000

วัสดุก่อสร้าง 53,540 50,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 50,000

วัสดุส านักงาน 11,126 30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 100,000

รวมค่าใช้สอย 49,672 190,000
ค่าวัสดุ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารกิจการระบบ
ประปาหมู่บ้าน

0 20,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3,128 20,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา 19,544 30,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ
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0 0 100 %

0 0 0 %

0 22,000 -100 %
0 0 100 %
0 5,000 -100 %

110,500 27,000

200,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 30,000 -100 %

200,000 30,000
310,500 57,000

1,599,484 1,971,380
1,599,484 1,971,380

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,674,268 2,122,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,674,268 2,122,400

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 473,500 0
รวมงบลงทุน 479,800 39,700

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน เพ่ือให้ได้มาซ่ึง
ส่ิงก่อสร้าง

75,000 0

ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 199,000 0

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ท่ี 1 199,500 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ

ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,300 39,700
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 0 4,300
เคร่ืองส ารองไฟ 0 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์

6,300 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 0 0

เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ 0 18,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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0 15,000 33.33 %
0 15,000 33.33 %

8,445 30,000 66.67 %
6,350 0 0 %

14,795 60,000
14,795 60,000

0 0 0 %

0 30,000 0 %

0 30,000
0 30,000

14,795 90,000
14,795 90,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 92,175 120,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 92,175 120,000

รวมเงินอุดหนุน 35,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 35,000 30,000

โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดจังหวัดเพชรบูรณ์ 35,000 0

โครงการประชารัฐร่วมใจ รวมพลังสังคมพลังชุมชน
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ าเภอเขา
ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

0 30,000

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมงบด าเนินงาน 57,175 90,000
งบเงินอุดหนุน

โครงการอบรมการเป็นพิธีกรในงานพิธีการ 19,300 0
รวมค่าใช้สอย 57,175 90,000

โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 10,000 20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพ 27,875 50,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี 0 20,000

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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13,100 0 0 %

0 30,000 0 %

13,100 30,000
13,100 30,000
13,100 30,000

10,000 0 0 %

5,150 0 0 %
0 150,000 0 %
0 0 0 %

15,150 150,000
15,150 150,000

รวมค่าใช้สอย 201,876 150,000
รวมงบด าเนินงาน 201,876 150,000

โครงการแข่งขันกีฬาหนองแม่นารวมใจต้านยาเสพ
ติด

151,950 150,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 49,926 0

โครงการแข่งขันกีฬา "ท้องท่ี ท้องถ่ิน สานสัมพันธ์ 
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานในต าบล หมู่บ้าน
และชุมชน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

0 0

โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง 0 0

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

งานกีฬาและนันทนาการ
งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน 18,450 30,000
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 18,450 30,000

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรร
มาภิบาล เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าท่ี

0 30,000

รวมค่าใช้สอย 18,450 30,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 18,450 0

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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0 0 0 %

0 0
0 0

15,150 150,000

0 0 100 %
0 28,150 -28.95 %
0 28,150
0 28,150

31,000 35,000 0 %

40,000 60,000 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %โครงการท าบุญร าลึกพันตรีทองแดง บุญญานุสนธ์ิ 0 30,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
โครงการท าบุญร าลึกพันตรีกายสิทธ์ิ มณีภาค 0 10,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 15,000 35,000
โครงการจัดงานส่งเสริม สืบสานประเพณีท้องถ่ิน 
กาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์

40,000 60,000

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมงบด าเนินงาน 60,000 80,000
งบเงินอุดหนุน

โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 0 20,000
รวมค่าใช้สอย 60,000 80,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 60,000 60,000

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 240,626 150,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

รวมเงินอุดหนุน 38,750 0
รวมงบเงินอุดหนุน 38,750 0

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
โครงการแข่งขันกีฬา "ท้องถ่ินสัมพันธ์ อ าเภอเขา
ค้อ" คร้ังท่ี  16 ประจ าปี 2562

38,750 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
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0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %

10,000 10,000 -100 %
30,000 30,000 -100 %
25,000 25,000 -100 %
65,000 70,000 -100 %

230,000 250,000 -100 %
0 10,000 -100 %

20,000 20,000 -100 %
451,000 510,000
451,000 510,000
451,000 538,150

100,000 100,000 0 %

0 0 0 %

100,000 100,000
100,000 100,000
100,000 100,000
579,250 818,150

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 190,000 100,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 864,076 870,000

รวมเงินอุดหนุน 190,000 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 190,000 100,000

โครงการเทศกาลท่องเทียวฤดูหนาว "อบหมอก
กอดหนาว ดูดาวท่ีเขาค้อ"

100,000 100,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 90,000 0

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว
งบเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 355,000 510,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 415,000 590,000

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ท่ี 5,6 10,000 0
รวมเงินอุดหนุน 355,000 510,000

โครงการประเพณีท าบุญกลางบ้าน 200,000 0
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ท่ี 2 0 0

โครงการประเพณีแข่งกระทะภูเขา 0 0
โครงการประเพณีแข่งเรือภูเขา 60,000 0

โครงการท าบุญร าลึกพันตรีกายสิทธ์ิ มณีภาค 10,000 0
โครงการท าบุญร าลึกพันตรีทองแดง บุญญานุสนธ์ิ 20,000 0

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ท่ี 6 0 20,000
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์

โครงการประเพณีแข่งเรือภูเขา 0 80,000
โครงการประเพณีท าบุญกลางบ้าน 0 250,000

โครงการประเพณีแข่งเรือกระทะภูเขา 0 25,000
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0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %
0 50,000 -100 %

0 213,000 -100 %

0 242,000 -100 %
0 213,000 -100 %
0 213,000 -100 %

0 274,000 -100 %

0 213,000 -100 %

0 213,000 -100 %

0 0 100 %โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี  1 0 250,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่
ทิพย์เสาวรส หมู่ท่ี2 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่
นางสุกัญญา  ศุภสาร หมู่ท่ี 8 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 7 0 0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่
ต้นตอรัก   หมู่ท่ี 10 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 3 0 0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 6 0 0

โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ 0 0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยไร่
นายหลงมา สุนลี หมู่ท่ี 4 

0 0

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 0 250,000
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 0 250,000

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 0 250,000
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 0 250,000

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 0 250,000
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 0 250,000

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 0 250,000

งบลงทุน
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
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0 0 100 %
0 0 100 %

0 60,000 -100 %

0 500,000 -100 %

0 207,000 -100 %

0 240,000 -100 %

0 0 100 %

0 240,000 -100 %
0 229,000 -100 %
0 3,107,000
0 3,107,000
0 3,107,000
0 3,107,000

0 20,000 0 %
0 20,000รวมค่าใช้สอย 0 20,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ร้ัวกินได้ 0 20,000

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวมงานก่อสร้าง 0 2,700,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 2,700,000

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 2,700,000
รวมงบลงทุน 0 2,700,000

โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ 0 0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 0 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แบบรางวี 
หมู่ท่ี ๑ 0 0

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแม่นา 0 200,000

โครงการก่อสร้างร้ัวองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแม่นา

0 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แบบรางยู 
หมู่ท่ี 5 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 0 250,000
โครงการก่อสร้างป้ายองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแม่นา

0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 0 250,000
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645 20,000 0 %
645 20,000
645 40,000
645 40,000

19,000 0 0 %

0 20,000 0 %

0 20,000 0 %

3,300 30,000 33.33 %
0 0 0 %

22,300 70,000
22,300 70,000
22,300 70,000
22,945 110,000

18,645,938.88 27,525,000รวมทุกแผนงาน 18,961,910.99 27,678,800

รวมงานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 24,500 80,000
รวมแผนงานการเกษตร 48,986 120,000

รวมค่าใช้สอย 24,500 80,000
รวมงบด าเนินงาน 24,500 80,000

โครงการป่าชุมชนต าบลหนองแม่นา 0 40,000
โครงการป่าชุมชนบ้านมุกโต 5,500 0

โครงการจิตอาสาเราท าดีด้วยหัวใจ 0 20,000
โครงการท้องถ่ินอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
(จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ า)

0 20,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 19,000 0
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน 24,486 40,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร 24,486 40,000

วัสดุการเกษตร 24,486 20,000
รวมค่าวัสดุ 24,486 20,000

ค่าวัสดุ
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

อำเภอเขาค้อ   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,678,800 บาท แยกเปน็  

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 6,985,960 บาท 
  งบกลาง รวม 6,985,960 บาท 
   งบกลาง รวม 6,985,960 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้า  
สําหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
-เป็นไปพระราชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ. 2533 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 6,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนรายปี ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของ
ค่าจ้าง ในการให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างท่ีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือ
สูญหาย เนื่องจากการทำงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 

      

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จำนวน 4,245,540 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 564 คนโดยผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิ จะ
ได้รับเบี้ยยังชีพ ในอัตราแบบข้ันบันไดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 18 ตุลาคม 2554  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

   เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 1,315,540 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ โดยผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ ท่ี
มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ โดยคนพิการมีอายุ 18 ปีข้ึนไป ได้รับเบี้ยความ
พิการ 800บาท/เดือน คนละ 800 บาท/คน/เดือน (ตามมติ ครม. เมื่อ
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการท่ีมีอายุต่ำกว่า 18 ปี คน
ละ 1,000 บาท/เดือน (ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2563) 
- ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

จำนวน 
 

24,000 
 
บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 4 คน ท่ีแพทย์ได้รับ
รองและทําการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยีงชีพ หรือถูก
ทอดท้ิง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบ อาชีพเล้ียงตนเองได้ โดยผู้ป่วย
เอดส์ท่ีมีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาท/คน/เดือน  
- ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16 

      

   เงินสำรองจ่าย จำนวน 800,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินท่ีมีเหตุสาธารณภัย ดังนี้ 
 1.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อกรณีฉุกเฉินท่ีมีเหตุสาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับย้ังก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสา
ธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวมได้ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดิน
ถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน เป็นต้น  
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
3.การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่นการป้องกันและระงับโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด - 19) และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น 
  ฯลฯ 

  
 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

 
 

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 26,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำเหน็จรายเดือนแก่ลูกจ้างประจำท่ีรับถ่ายโอน เดือน
ละ 2,100 บาท 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

      

    เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) จำนวน 318,900 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  โดย
คำนวณจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายรับ ประจำปี พ.ศ. 2565 
- ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

      

    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทอ้งถ่ินหรือพื้นที่อบต.หนองแม่นา จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นท่ี อบต.หนองแม่นา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ ดูแลสุขภาพของประชาชน
ในหมู่บ้านให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า (อบต. ขนาดกลาง ) สมทบไม่น้อย
กว่า 40% ของเงิน ท่ีได้รับจัดสรร 
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- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการต้ังงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ.2561 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารท่ัวไป รวม 8,089,700 บาท 
  งบบุคลากร รวม 6,100,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,880,100 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวน 514,100 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ 
- นายก อบต.เดือนละ 20,400 บาท  
- รองนายก อบต.จำนวน 2 คน เดือนละ 11,220 บาท/คน  

      

   ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 42,200 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่  
 -นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท  
 -รองนายก อบต. จำนวน 2 คน เดือนละ 880 บาท/คน 

      

   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 42,200 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่  
 -นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท  
 -รองนายก อบต. จำนวน 2 คน เดือนละ 880 บาท/คน 

      

   ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

จำนวน 86,400 บาท 

      
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. เดือนละ 7,200 บาท       

   ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จำนวน 1,195,200 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาฯ ดังนี้ 
  1. ประธานสภา อบต.เดือนละ 11,220 บาท  
  2. รองประธานสภา อบต.เดือนละ 9,180 บาท  
  3. สมาชิกสภา อบต.เดือนละ 7,200 บาท   
  4. เลขานุการสภา อบต.เดือนละ 7,200 บาท 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,219,900 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จำนวน 2,990,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงาน ประจำป ีตามตำแหน่งต่อไปนี้ 
1. ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.) 
2. หัวหน้าสำนักงานปลัด  อบต. (นักบริหารงานท่ัวไป) 
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
4. นักทรัพยากรบุคคล  
5. นักพัฒนาชุมชน  
6. นักวิชาการศึกษา 
7. นักวิชาการสาธารณสุข 
8. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
9. เจ้าพนักงานธุรการ  
10. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
11. ตำแหน่งอื่นๆ ตามท่ีมีกรอบอัตรากำลังกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่ง
เพิ่มเติม 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จำนวน 100,400 บาท 

      

  
1. เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 16,400 บาท เพื่อจ่ายให้
พนักงานส่วนตำบลท่ีได้รับการปรับปรุงอัตราเงินเดือน เช่น การ ปรับปรุงบัญชี
อัตราเงินเดือนตามมติ ครม. หรือประกาศกระทรวงมหาดไทย ท่ีทำให้มีอัตรา
เงินเดือนเพิ่มขึ้น 
 2. เงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
ระดับกลาง จำนวน 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับ
ตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ระดับกลาง) 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 126,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนัก
ปลัด อบต. ตามประกาศของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ดังนี้ 
1. ปลัด อบต.เดือนละ 7,000 บาท  
2. หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. เดือนละ 3,500 บาท 

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 188,600 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปี ตำแหน่ง นักการ 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 740,500 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป ตาม
กรอบอัตรากำลังสามปีหรือท่ีปรับปรุงตำแหน่ง  
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1. พนักงานจ้างตามภารกิจ    
 1.1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
 1.2 พนักงานขับรถยนต์    
2. พนักงานจ้างท่ัวไป    
 2.1 พนักงานขับรถยนต์  
 2.2 คนงานท่ัวไป    

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 74,400 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างภารกิจและพนักงาน
จ้างท่ัวไป ตามกรอบอัตรากำลังสามปีหรือท่ีปรับปรุงตำแหน่ง   
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, ,พนักงานขับรถยนต์    
2. พนักงานจ้างท่ัวไป พนกังานขับรถยนต์ 
,คนงานท่ัวไป 

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,857,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 465,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวน 380,000 บาท 

      

  
1.ค่าป่วยการชดเชยการงานท่ีเสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใน
การปฏิบัติหน้าท่ีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
2. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดำเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธาน
กรรมการและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลท่ี
ได้รับการแต่งต้ังให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯเป็นกรณีพิเศษอัน มีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจำปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

      

  
4. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นในสำนักงานปลัด ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน มี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

  

 

  

  
      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 25,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้าง ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการปกติ 
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 50,000 บาท 

       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ       

   

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ตำบล  ลูกจ้างประจำ ท่ีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

      

       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถ่ิน จำนวน 10,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น  ท่ีมีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ  
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

   

   ค่าใช้สอย รวม 1,107,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

       ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่กิจการของ
อบต. เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทำ
โปสเตอร์ และค่าใช้จ่ายเพื่อโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆ ฯลฯ 

      

       ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 460,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามอำนาจหน้าท่ีองค์การบริหารส่วน
ตำบล  เช่น ค่าจ้างคนงานท่ัวไปเพื่อช่วยพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติงาน หรือ
ปฏิบัติงานด้านอาคารสถานท่ี เช่น ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ เก็บกวาดใบไม้ ทำ
ความสะอาดอาคาร หรืองานจ้างเหมาบริการอื่นๆ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดต้ัง
ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ค่าตักส่ิงปฏิกูล ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและพัฒนา
เว็บไซต์ ค่าเช่าพื้นท่ี สำหรับจัดทำเว็บไซต์ ฯลฯ  

      

       ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 42,000 บาท 

   
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมบำรุง รักษา ฯลฯ 

      

       ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสอื จำนวน 10,000 บาท 

   
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทำ
เอกสารรูปเล่มอื่นใด ฯลฯ       

      รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 80,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการต่างๆ ดังนี้ 
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร
, ค่าเครื่องด่ืม, ค่าของขวัญ,  ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการรับรองรวมทั้ง
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ค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นต้องจ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการรับรอง ใน
การต้อนรับบุคคล คณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม  
หรือ ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคล หรือในการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ฯลฯ 
2) ค่าเล้ียงรับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืมต่างๆ เครื่องใช้ในการ
เล้ียงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ท่ีจำเป็นต้องจ่ายท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงรับรอง ใน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือ
ส่ังการของ กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ท้ังนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม หรือเล้ียงรับรองอืน่ๆ ฯลฯ 
3) ค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนา/รัฐพิธี   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน หรือกิจกรรม
ในงานรัฐพิธี หรือ ประเพณีทางศาสนา ฯลฯ 

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
       ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความ
จำเป็น เหมาะสม รวมถึงเป็นรางวัลสำหรับผู้ปฏิบัติราชการให้ อบต. เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

      

       ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ จำนวน 20,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร 
เทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าฯและพระบรมวงศานุวงศ์ฯลฯ เนื่องในวโรกาส
วันสำคัญต่างๆ และจัดกิจกรรมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระ
บรมศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาส
สำคัญต่างๆ  
ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และแสดงความ
จงรักภักดี  เช่น การจัดต้ังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติฯ เป็นต้น ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 91  

      

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภา หรือผู้ท่ีได้รับคำส่ัง
จาก อบต. ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ 
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- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 

       ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา จำนวน 150,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ของพนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. ฯลฯ 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ.2557 

      

       ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จำนวน 250,000 บาท 

   

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท่ัวไปหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาอบต.และ
ผู้บริหาร (กรณีครบวาระ,ยุบสภา,กรณีแทนตำแหน่งท่ีว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ )เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือบุคคลท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่าย
ในการประชุมอบรมผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ค่าแบบ
พิมพ์ ค่าเครื่องเขียน ค่าจัดทำป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าไปรษณีย์ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 94  

      

       ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จำนวน 5,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ในการจัด
กิจกรรมรัฐพิธีต่างๆ หรือท่ีมีความจำเป็นเหมาะสม สำหรับผู้ปฏิบัติราชการ
ให ้อบต. รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

      

      ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 

   
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เช่น เครื่องตัดหญ้า คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ       

   ค่าวัสดุ รวม 285,000 บาท 

      วัสดุสำนักงาน จำนวน 70,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานท่ีจำเป็นต้องใช้ใน
สำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด เครื่องเขียน
ต่างๆ แบบพิมพ์ ส่ิงพิมพ์ ซอง ธงชาติ แฟ้มเอกสาร คลิป เข็ม
หมุด เก้าอี้ โต๊ะ กระดานไวท์บอร์ท แผ่นป้ายช่ือสำนักงานหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ล่ี ม่านปรับแสง พรม นาฬิกาต้ังหรือแขวน เครื่องคิด
เลข พระพุทธรูป กระเป๋า ฯลฯ 
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      วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
วิทย ุเช่น  หลอดไฟ สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า(สีดำ) สำหรับติดต้ังวิทยุ
ส่ือสาร ไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ ปล๊ัก
ไฟฟ้า ลำโพง สวิตซ์ไฟฟ้า  ลำโพง ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน โคมไฟฟ้า  ฯลฯ 

      

      วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 40,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ใช้ในสำนักงาน เช่น ไม้กวาด ถัง
ขยะ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดมือ ช้อนส้อม ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาถู
พื้น น้ำยาล้างจาน แปรง ไม้ถูพื้น กระดาษทิชชู ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้ว
น้ำ แก้ว กาแฟ ถุงพลาสติก ถาด มีด กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ำ
ร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ชา กาแฟ น้ำด่ืม  และวัสดุอื่นๆ ท่ี
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่าย ฯลฯ 

      

      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ่ยางใน ยาง
นอก สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและ 
สกูร กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์
กรองแสง เข็ดขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปากตาย  คีมล็อค สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 

      

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จำนวน 100,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง หรือน้ำมันหล่อล่ืนสำหรับใช้ใน
ยานพาหนะ  เครื่องตัดหญ้า หรือเครื่องพ่นยา ฯลฯ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน
เบนซิน เป็นต้น 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด เมมโมรี่ซิบ หมึก
เครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก น้ำยาทำความสะอาด สายไฟฟ้า สาย USB สาย
เคเบิล  เครื่องอ่านและ 
เครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรม/ซอฟต์แวร์ต่างๆ ฯลฯ 

      

    งบลงทุน 
     รวม 65,700 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,700 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน   

 
 

  
       โต๊ะรับแขก จำนวน 25,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก ประกอบด้วย 
โซฟานั่งยาว 1 ตัว  โต๊ะกลาง 1 ตัว โซฟานั่งเดียว 2 ตัว โครงสร้างทำจาก
อลูมิเนียม เกรดดี รับน้ำหนักได้มาก 
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

       เคร่ืองขยายเสียง จำนวน 12,500 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อย
กว่า 350 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
- เป็นชนิด Mulit-channel Power Amplifiers สามารถรับ Digital Mixer ได้ 
- มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ท่ี 8 โอหม์ 
- มีค่า Power bandwidth ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 - ค่าความเพี้ยนสัญญาณทางฮาร์โมนิค รวมไม่เกนิ 0.1% ท่ี (1 KHz) มี
อัตราส่วน S/N ไม่น้อยกว่า 100 db 
- ตอบสนองความถ่ีไม่แคบกว่า 80 Hz – 20 KHz  
- มีระบบระบายความร้อนด้วยพัดลม 
- เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายเดียวกันกับชุดควบคุมมิกเซอร์ 
- รับประกันตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี 
- ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน CE และหรือ UV และ
หรือ มอก. หรือดีกว่า 

      

       เคร่ืองผสมสัญญานเสียงแบบดิจิตอล (MIXER) จำนวน 9,900 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง (มิกเซอร์) โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้  
- เป็นเครื่องขยายผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล มีช่องสัญญาณเข้าไม่น้อย
กว่า 12 ช่อง 
- มีช่องสัญญาณออก Stereo out 2,   
Group Out 2, AUX Send 2 หรือมากกว่า 
- ตอบสนองความถ่ีในย่าน 20 Hz – 20 KHz ท่ี +0/-0.05db หรือดีกว่า 
-มีการแปลงสัญญาณ Analog เป็น
สัญญาณ Digital ขนาด 24 บิท 48 KHz หรือดีกว่า 
- มีช่องต่อ USB สามารถทำงานร่วมกับ PC,MAC และ iPad ได้ 
- ช่องสัญญาณเข้าแต่ละช่องมี D-PRE preamp ของไมโครโฟน
,EQ แบบ 3 band, 
pan control and a high pass filter 
- ใช้กับกระแสไฟฟ้า AC 100-240 V (โวลท์) 50/60 Hz 
- เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายเดียวกันกับเครื่องขยายเสียง 
- รับประกันตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี 
- ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน CE และหรือ UV และ
หรือ มอก. หรือดีกว่า   

      

       ไมโครโฟนไร้สายพร้อมเคร่ืองรับสัญญาณ จำนวน 7,500 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์ โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี้  
 1.ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือแบบคู่ ชนิดปรับความถ่ีได้ ระบบ UHF 
 2. เสาอากาศสามารถประกอบใช้งานได้ท้ังด้านหน้าและด้านหลังของเครื่องรับ
สัญญาณ   
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3. เครื่องรับสัญญาณ และไมโครโฟนมีหน้าจอดิจิตอลแสดงความถ่ี และ
สถานการณ์ใช้งาน  
4. สามารถปรับความถ่ีได้ไม่น้อยกว่า 10 GROUP/10 CHANEL 
5. สามารถรับส่งสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 80 เมตร 
6. ตอบสนองความถ่ีได้ไม่แคบกว่า 50 Hz – 15 KHz 
7. มีค่าความเพี้ยนไม่เกิน 0.5 % 
8. ตัวไมโครโฟนใช้กับแบตเตอรี่ชนิด AA จำนวน 2 ก้อน หรือดีกว่าท่ีกำหนด 
9. ตัวไมโครโฟนใช้กับแบตเตอรี่ได้ไม่น้อยกว่า 7 ชม. 
10. มีค่าสัญญาณต่อเสียงรบกวนไม่น้อยกว่า 102 dB 
11. รับประกันชุดไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 1 ปี 
12. ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน CE และหรือ UV และ
หรือ มอก. หรือดีกว่า 

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว          
       ตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 10,800 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง เครื่อง
ละ 5,900 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  - ก๊อกน้ำร้อนแบบ Child safety lock 
  - คอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูง 
  - ตู้กดน้ำแบบ Top Load 
  - จำนวนก๊อกน้ำเย็น - ก๊อกน้ำร้อน 1/1 ก๊อก 
  - ตู้เก็บของ 20 ลิตร 
  - อุณหภูมิน้ำร้อน 90 องศาเซลเซียส 
  - อุณหภูมิน้ำเย็น 4 -8 องศาเซลเซียส 
  - มีระบบกรองน้ำ 
  - การควบคุมอุณหภูมิน้ำร้อน น้ำเย็น เทอร์โมสตัท 
   - มีรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 

      

  งบเงินอุดหนุน     รวม 40,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

       โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

จำนวน 40,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอเขาค้อ ตามโครงการจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า94  
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งบรายจ่ายอื่น รวม 18,000 บาท 

   รายจ่ายอื่น       
   รายจ่ายอื่น จำนวน 18,000 บาท 

       ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ       

  

 

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างท่ีปรึกษา / ผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานภายนอกหรือสถาบันที่
เป็นกลาง เพื่อสำรวจ ศึกษา  วิจัย  และประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ในการกำหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558  

      

งานบริหารงานคลัง    รวม 2,842,300 บาท 
  งบบุคลากร     รวม 1,879,900 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,879,900 บาท 

      เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จำนวน 1,399,100 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนกังาน
ประจำปี  จำนวน 4 อัตรา   
-ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง   
-ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ   
-ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี   
-ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   

      

      เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

   
  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหาร ผู้อำนวยกองคลัง เดือน
ละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน 

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 403,900 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ท่ัวไป จำนวน 3 อัตรา  
-ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
-ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
-ตำแหน่ง  คนงานท่ัวไป  

      

      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 34,900 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างท่ัวไป จำนวน 3 อัตรา  
-ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
-ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
-ตำแหน่ง  คนงานท่ัวไป  
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  งบดำเนินงาน     รวม 950,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท 

      ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวน 200,000 บาท 

   

  
 เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าเงินรางวัล เงินทำขวัญฝ่า
อันตรายเป็นครั้งคราว เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจำปี และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ  

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 40,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลท่ีมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

      

   ค่าใช้สอย รวม 425,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

       ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่กิจการ
ของ อบต. เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายหรือแผงติดประกาศ การจ้างทำ
โปสเตอร์ และ ค่าใช้จ่ายเพื่อโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆ ฯลฯ 

      

       ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 120,000 บาท 

   
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานท่ัวไปกองคลังด้านจัดเก็บ
รายได้  หรืองานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ       

       ค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 5,000 บาท 
   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ฯลฯ       

       ค่าเบี้ยประกัน จำนวน 10,000 บาท 
   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ และ พรบ.รถยนต์ของสำนักงาน         

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลโดยจ่าย
เป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ 

      

       ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา จำนวน 50,000 บาท 

   
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง 

      

      
 
 

 
 

 
 

 
 



49 

 
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆท่ีอยู่ใน
ความดูแลของ อบต. เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถดับเพลิง หอกระจาย
ข่าว ครุภัณฑ์สำนักงาน ฯลฯ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท 

      วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ท่ีจำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน 
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด เครื่องเขียนต่างๆ  
แบบพิมพ์ ส่ิงพิมพ์ ซอง แฟ้มเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้สำนักงาน ฯลฯ 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด เมมโมรี่ซิบ หมึก
เครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก น้ำยาทำความสะอาด สายไฟฟ้า สายUSB สาย
เคเบิล  เครื่องอ่านและเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ซีดีรอม โปรแกรม/
ซอฟต์แวร์ต่างๆ ฯลฯ 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 220,000 บาท 

      ค่าไฟฟ้า จำนวน 150,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าท่ีใช้ประจำสำนักงาน หรืออาคารสถานท่ีในท่ีในท่ี
สาธารณะท่ีอยู่ในความดูแล เช่น ค่าไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน 
วิทยุไร้สาย ป้อมตำรวจ อาคารศูนย์บริการนักท่องเท่ียว ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ฯลฯ 

      

      ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 50,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ท่ีใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลและ
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า
บำรุงรักษาสาย ฯลฯ 

      

      ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 20,000 บาท 

   
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตาไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
เกี่ยวกับไปรษณีย์ ฯลฯ 

      

  งบลงทุน     รวม 12,400 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,400 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       

       ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 9,800 บาท 

   
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก จำนวน 2 หลัง หลัง
ละ 4,900 บาท  ขนาด 118.5 x 41 x 87.9 ซม. 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

       เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2,600 บาท 

 

  

  
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
-มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4,Leter,Legel และ Custom 
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563         

 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 284,000 บาท 
 งบดำเนินงาน    รวม 284,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 234,000 บาท 
   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

       โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 17,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพื่อดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินของ
ประชาชนและนักท่องเท่ียว ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ (7 วันอันตราย) เช่น ค่า
วัสดุ ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่าตอบแทน ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 90 

      

       โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 17,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพื่อดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินของ
ประชาชนและนักท่องเท่ียว ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ (7 วัน
อันตราย) เช่น ค่าวัสดุ ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม ค่าตอบแทน ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 90  
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โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

จำนวน 100,000 บาท 

   

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำตำบลหนองแม่นา ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้า
พนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่า
วิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2563 

      

       โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน           (อปพร.) จำนวน 100,000 บาท 

   

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  เช่น ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

      

   ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

      วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จำนวน 20,000 บาท 

   
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง และน้ำยาเคมีดับเพลิงต่างๆ สายยาง
ดับเพลิง ข้อต่อสวมเร็ว ฯลฯ       

      วัสดุจราจร จำนวน 30,000 บาท 

 

  

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจรใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น สัญญาณไฟ
กระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร  แผงกั้น กระจกโค้งจราจร ยางชลอ
ความเร็ว ฯลฯ       

 
แผนงานการศึกษา  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    รวม 3,088,420 บาท 
 งบบุคลากร     รวม 1,244,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,244,000 บาท 

      เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จำนวน 674,200 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนกังาน
ประจำปี จำนวน 2 อัตรา ของครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.หนองแม่นาศพด.เสลียง
แห้ง 3 
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      เงินวิทยฐานะ จำนวน 84,000 บาท 

   
  

เพื่อจ่ายเป็นวิทยฐานะของครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.หนองแม่นา และ ศพด.เสลียง
แห้ง 3        

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 485,800 บาท 

   
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.หนองแม่นา และ ศพด.เสลียงแห้ง 3        

  งบดำเนินงาน     รวม 1,164,420 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 696,420 บาท 
   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

       โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 25,000 บาท 

   

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองแม่นา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสลียงแห้ง 3
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืม ค่าเงินรางวัล ค่าชุดกีฬา ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 70 

      

       โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 70,000 บาท 

   

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำป ี2565  เป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืม ค่าเงินรางวัล ค่า
ของขวัญ ค่าป้าย ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 68   

      

       
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บ้านเสลยีงแห้ง 3 
จำนวน 234,570 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา ดังนี้ 
1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 28 คน วันละ 20 บาท จำนวน 245  วัน เป็น
เงิน 144,060  บาท 
2. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 28 คน คน
ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 47,600 บาท 
3. ค่าการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.  จำนวน 28 คน เป็น
เงิน 31,640 บาท เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้  
    1) ค่าหนังสือเรียน  คนละ 200  บาท เป็นเงิน  5,600  บาท 
    2) ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท  
เป็นเงิน 5,600 บาท 
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    3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท  
เป็นเงิน 8,400  บาท 
    4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คนละ 430 บาท เป็นเงิน 12,040  บาท 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 69  

       โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองแม่นา 

จำนวน 366,850 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา ดังนี้ 
1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 46 คน วันละ 21 บาท จำนวน 245  วัน เป็น
เงิน 236,670 บาท 
2.ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 46 คน คนละ 1,700 บาท เป็น
เงิน 78,200 บาท 
3. ค่าการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.  จำนวน 46 คน เป็น
เงิน 51,980 บาท เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้  
    1) ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท เป็นเงิน  9,200  บาท 
    2) ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท  
เป็นเงิน 9,200 บาท 
    3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท  
เป็นเงิน 13,800  บาท 
    4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คนละ 430 บาท เป็นเงิน 19,780 บาท 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 69  

      

   ค่าวัสดุ รวม 468,000 บาท 

      วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 468,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็ก
นักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองแม่นา ดังนี้     
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแม่นา จำนวน 46 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเสลียงแห้ง 3 จำนวน 28 คน รวมจำนวน 74  คน จำนวน 260 วัน  เป็น
เงิน 142,000 บาท 
2. โรงเรียนบ้านหนองแม่นา จำนวน 170 คน จำนวน 260 วัน  เป็น
เงิน 326,000 บาท 
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งบเงินอุดหนุน รวม 680,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 680,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

       โครงการอาหารกลางวัน จำนวน 680,000 บาท 

 

  

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแม่นา โครงการอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียน จำนวน 170 คน จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 21 บาท/วัน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 69 

      
แผนงานสาธารณสุข  

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น    รวม 405,000 บาท 
  งบดำเนินงาน     รวม 405,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

       ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทำ
โปสเตอร์ และค่าใช้จ่าย ในการโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆ ฯลฯ 

      

       ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 20,000 บาท 

   
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมาจัดทำของ และค่าจ้างเหมา
อื่นๆ ฯลฯ       

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

       โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) จำนวน 20,000 บาท 

   

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) ในการ
จัดการขยะตำบลหนองแม่นาและส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะชุมชน ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 78 

      

       โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 55,000 บาท 

   

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ประจำปี 2565 ในการรณรงค์ ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เช่น ค่า
ประชาสัมพันธ์ ค่าสารเคมีกำจัดยุง ค่าจ้างพ่นยุง ฯลฯ 
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-ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 85 

       โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 200,000 บาท 

   

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข เช่น ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนใน
การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการ
อบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจโครงการ ฯลฯ  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 86 

      

       
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

จำนวน 45,000 บาท 

   

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดป้องกันและควบคุม
โรคพิษบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 86   

      

       

โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

จำนวน 5,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม 
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 86 

      

       โครงการหนองแม่นาเมืองสะอาด Big Claning Day จำนวน 20,000 บาท 

   

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหนองแมน่าเมืองสะอาด
(Big Claning Day) ในการส่งเสริมการทำความสะอาด พื้นท่ีสาธารณะ สถานท่ี
ราชการ วัด โรงเรียน ถนนสาธารณะ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 78 
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

      วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30,000 บาท 

 

  

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน และรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยั่งยืน หรือ
เมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น เครื่องมือวิทยาศาตร์ ฯลฯ หรือส่ิงของท่ีโดยสภาพ 
มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันส้ันหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์  แอลกอฮอล์  ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ       

แผนงานสังคมสงเคราะห์  
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   รวม 60,000 บาท 
  งบดำเนินงาน    รวม 60,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 
   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

       โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 30,000 บาท 

   

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส ท่ีประสบปัญหาและมีความเดือดร้อน ไม่มีผู้ดูแลเจ็บป่วย  ไม่มีค่า
รักษาพยาบาล เช่น ค่าเครื่องอุปโภค บริโภค ค่ายาเวชภัณฑ์  ฯลฯ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2560 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 84  

      

       โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ จำนวน 30,000 บาท 

 

  

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ได้รับผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ เช่น เป็นค่าเครื่องอุปโภค บริโภค ค่าวัสดุการเกษตร ค่าวัสดุในการ
ซ่อมแซมบ้าน ค่าถุงยังชีพ เครื่องสงเคราะห์ ฯลฯ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2560 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2563       
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน    รวม 2,122,400 บาท 
  งบบุคลากร    รวม 1,512,700 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ รวม 1,512,700 บาท 

      เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จำนวน 998,900 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนกังาน
ประจำปี   
-ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง   
-ตำแหน่ง  นายช่างโยธา      
-ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 

      

      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จำนวน 15,900 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลท่ีได้รับการปรับปรุง
อัตราเงินเดือน เช่น การปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนตามมติ ครม.หรือประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ท่ีทำให้มีอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้น 

      

      เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

   
  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหาร ผู้อำนวยกองช่าง            
เดือนละ   3,500   บาท       

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 430,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ท่ัวไป  จำนวน  3  อัตรา  ดังนี้ 
-ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
-ตำแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา   
-ตำแหน่ง  พนักงานจ้างท่ัวไป   

      

      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 25,900 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างท่ัวไป   
-ตำแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา   
-ตำแหน่ง  พนักงานจ้างท่ัวไป   

      

  งบดำเนินงาน     รวม 570,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท 
      ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวน 100,000 บาท 

   
  

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ คณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินรางวัล เงินทำขวัญฝ่า
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อันตรายเป็นครั้งคราว เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจำปี และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 30,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ท่ีมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

      

   ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

       ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่กิจการของ อบต.เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ  ค่าจัดทำป้ายจราจร ป้ายช่ือต่างๆ หรือแผงปิด
ประกาศ การจ้างทำโปส 
เตอร์ การจ้างทำหลักนำทางหรือหลักกิโลเมตร  และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
และเผยแพร่อื่นๆ ฯลฯ 

      

       ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 100,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ติดต้ัง
ระบบประปา ติดต้ังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ติดต้ังป้ายจราจร ป้าย
ช่ือต่างๆ ติดต้ัง 
หลักกิโลเมตร หลักนำทาง  และตัดแต่งกิ่งต้นไม้  ตัดหญ้าสองข้างถนนท่ีได้รับ
ถ่ายโอน(สาย 2258) ปรับเกล่ียถนน หรือพื้นท่ี ซ่อมแซมถนน คสล. ถนน
ลูกรัง  ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ฯลฯ 

      

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลโดยจ่าย
เป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ 

      

       ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา จำนวน 30,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง       

       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 20,000 บาท 

   

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคณะกรรมการประปาหมู่บ้านให้มี
ความรู้และสามารถบริหารจัดการกิจการประปาหมู่บ้านได้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เช่น ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอบรม ฯลฯ 

      



59 

 
      ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท 

   
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือช่าง และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง       

   ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท 

      วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ท่ีจำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน 
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด เครื่องเขียนต่างๆ  
แบบพิมพ์ ส่ิงพิมพ์ ซอง แฟ้มเอกสาร ฯลฯ 

      

      วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 100,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า สปอร์ตไลท์  ฟิวส์  เทปพันสายไฟ  ปล๊ักไฟฟ้า  สวิตซ์
ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน โคมไฟฟ้า เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า  เบรกเกอร์  ไฟฉายสปอร์ตไลท์  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 
มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฯลฯ 

      

      วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท 

   

  
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ หิน ทราย ยางมะตอย ไม้
แบบ ค้อน ตะปู ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ ไม้ สี แปรงทาสี ฯลฯ       

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จำนวน 50,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ก๊าซหุง
ต้ม น้ำมันหล่อล่ืนต่างๆท่ีใช้กับรถยนต์ทุกประเภท  เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่น
ยา ฯลฯ 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด เมมโมรี่ซิบ หมึก
เครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก น้ำยาทำความสะอาด สายไฟฟ้าสาย USB สาย
เคเบิล  เครื่องอ่านและเครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่างๆซีดีรอม โปรแกรม/
ซอฟต์แวร์ต่างๆ ฯลฯ 

      

  งบลงทุน      รวม 39,700 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,700 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       

       เก้าอี้ทำงาน จำนวน 7,500 บาท 

   
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน  ชนิดบุนวม ขาสแตน
เลส มีกลไกปรับระดับสูง–ต่ำ จำนวน 3 ตัว ตัวละ 2,500  บาท 

      

       โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 9,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมปูกระจก ขนาด 4  ฟุต ได้รับ
มาตรฐาน มอก.  จำนวน 2 ตัว ตัวละ 4,500 บาท       
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   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

       เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 18,900 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
 1. เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์แบบมือถือ 
 2.ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 
 3.ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี 
 4. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.9 แรงม้า 
 5. ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว 
- ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 2563 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

       เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จำนวน 4,300 บาท 

 

  

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที 
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4,Leter,Legel และ Custom 

  
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   รวม 120,000 บาท 
  งบดำเนินงาน     รวม 90,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 
   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
       โครงการ อบต.เคลื่อนที ่ จำนวน 20,000 บาท 

   

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกหน่วยบริการเคล่ือนท่ีของ อบต. ในการ
จัดเก็บภาษี การรับคำร้องต่างๆ การออกหน่วยบริการร่วมกับหน่วยงาน
อื่นๆ เพื่อบริการประชาชนในพื้นท่ี ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 92 
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       โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน จำนวน 20,000 บาท 

   

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นในการ
จัดประชุมประชาคม การพัฒนาผู้นำชุมชน และสนับสนุนการขับเคล่ือนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 92 

      

       โครงการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 50,000 บาท 

   

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในการประกอบอาชีพ การแปร
รูป การประกอบอาหาร การถนอมอาหาร การสร้างผลิตภัณฑ์ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต้นแบบ กลุ่มเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการสร้างอาชีพและความเข้มแข็งของกลุ่ม ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 63 

      

  งบเงินอุดหนุน     รวม 30,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

       โครงการประชารัฐร่วมใจ รวมพลังสังคมพลังชุมชนเพื่อปอ้งกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

จำนวน 30,000 บาท 

 

  

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอเขาค้อ ในการดำเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ. 2563  

      

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 30,000 บาท 
  งบดำเนินงาน     รวม 30,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
 
 
 
 

      



62 

 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

       
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล เพือ่สร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที ่

จำนวน 30,000 บาท 

  

 

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
อบรม คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความโปร่ง
ใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ของพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 74 

      

 งานกีฬาและนันทนาการ    รวม 150,000 บาท 
  งบดำเนินการ    รวม 150,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 
   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
       โครงการแข่งขันกีฬาหนองแม่นารวมใจต้านยาเสพติด จำนวน 150,000 บาท 

  

 

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพ
ติด ประจำปี 2565 และการแข่งขันกีฬาอื่นๆภายในตำบล ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ ส่งเสริมการออกกำลังกาย 
เพื่อสุขภาพท่ีดี สร้างความสามัคคีและต้านยาเสพติด ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 82 

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน    รวม 590,000 บาท 
  งบดำเนินงาน     รวม 80,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 
   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       
       โครงการประเพณีวันสงกรานต์ จำนวน 60,000 บาท 

   

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานประเพณีวันสงกรานต์  ประจำป ี2565 การรดน้ำดำ
หัวผู้สูงอายุ ในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไว้ เช่น ค่าอาหาร ค่า
เครื่องด่ืม ค่ารางวัลในการแข่งขันกิจกรรม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานท่ี ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 71 
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โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จำนวน 20,000 บาท 

   

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีแห่เทียน
พรรษา ประจำป ี2565 ในการส่งเสริมประเพณี และสืบสานวัฒนธรรม ทำนุ
บำรุงพระพุทธศาสนา ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 71 

      

  งบเงินอุดหนุน     รวม 510,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 510,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

       โครงการจัดงานรัฐพิธ ี จำนวน 35,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอเขาค้อ ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี  อำเภอเขา
ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการจัดงานวันสำคัญ
ต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนนิกาธิเบศรฯ ฯลฯ เพื่อเป็นการแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 72 

      

       โครงการจัดงานส่งเสริม สืบสานประเพณีท้องถ่ิน กาชาดมะขามหวานนครบาล
เพชรบูรณ์ 

จำนวน 60,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอเขาค้อ ตามโครงการจัดงานส่งเสริมสืบสานงาน
ประเพณีท้องถิ่น กาชาดมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานประเพณีท้องถิ่นและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดเพชรบูรณ์  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 73 

      

   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

       โครงการทำบุญรำลึกพันตรีกายสิทธิ์ มณีภาค จำนวน 10,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 ในการดำเนินโครงการ
ทำบุญรำลึกพันตรีกายสิทธิ์ มณีภาค  
เพื่อเป็นการสดุดีและระลึกถึงวีรกรรมของทหารท่ีได้ปฏิบัติภารกิจในการต่อสู้
เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์และระลึกถึงดวงวิญญาณของผู้กล้าหาญท่ีได้เสียสละ
ชีวิต และเลือดเนื้อเป็นแบบอย่างให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้  
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สำนึกว่าแผ่นดินนี้เป็นสมบัติของตนท่ีต้อง หวงแหนและปกป้องรักษาไว้ยิง่ชีพ  
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 6 

       โครงการทำบุญรำลึกพันตรีทองแดง บุญญานุสนธิ ์ จำนวน 30,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 ในการดำเนินโครงการ
ทำบุญรำลึกพันตรีทองแดง  บุญญานุสนธิ์  เพื่อเป็นการสดุดีและระลึกถึง
วีรกรรมของทหารท่ีได้ปฏิบัติภารกิจในการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์และ
ระลึกถึงดวงวญิญาณของผู้กล้าหาญท่ีได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเป็น
แบบอย่างให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้สำนึกว่าแผ่นดินนี้เป็นสมบัติของตนท่ี
ต้อง หวงแหนและปกป้องรักษาไว้ยิง่ชีพ   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 72 

      

       โครงการประเพณีแข่งเรือกระทะภูเขา จำนวน 25,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 ในการดำเนินงานตาม
โครงการประเพณีแข่งกระทะภูเขา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้ดำรง
อยู่สืบไป 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 72 

      

       โครงการประเพณีแข่งเรือภูเขา จำนวน 80,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 ในการดำเนินโครงการ
ประเพณีแข่งเรือภูเขาบ้านมาตุลี เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบไป 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 72   

      

       โครงการประเพณีทำบุญกลางบ้าน จำนวน 250,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 - 10 ในการดำเนิน
โครงการประเพณีทำบุญกลางบ้าน หมู่บ้านละ 25,000 บาทเพื่อสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ดำรงอยู่สืบไป 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 72 

      

       โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 6 จำนวน 20,000 บาท 

  

 

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 ในการดำเนินโครงการ
ประเพณีลอยกระทง  เพื่อสืบสานและรักษาประเพณีไทยให้ดำรงอยู่สืบไป       
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- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 72 

 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว   รวม 100,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน     รวม 100,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
       โครงการเทศกาลท่องเทียวฤดูหนาว "อบหมอกกอดหนาว ดูดาวท่ีเขาค้อ" จำนวน 100,000 บาท 

 

  

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอเขาค้อ ตามโครงการเทศกาลท่องเท่ียวฤดู
หนาว "อบหมอกกอดหนาว ดูดาวที่เขาค้อ" อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวฤดู
หนาวอำเภอเขาค้อ และให้นักท่องเท่ียวได้รู้จักแหล่งท่องเท่ียวเขาค้อมากขึ้น 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 72 

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 งานก่อสร้าง     รวม 2,700,000 บาท 
  งบลงทุน     รวม 2,700,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,700,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

       โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จำนวน 250,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 เข้าพื้นท่ี
การเกษตร จำนวน 2 จุด 
- จุดท่ี 1 บ้านนางสาหร่าย ขวัญมิ่ง และซอยไร่ปรมิาณงานขนาดผิวจราจร
คอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร  หนา 0.15  เมตร ไม่มีไหล่ทาง    
- จุดท่ี 2 ซอยไร่นายไพฑูรย์ มิดแสง ปริมาณงานขนาดผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร  หนา 0.15  เมตร ไม่มีไหล่ทาง    
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา 

      

       โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จำนวน 250,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 จำนวน 2 จุด 
- จุดท่ี 1 ซอยวัดพิมพามาตุลี ปริมาณงานขนาดผิวจราจร
คอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
- จุดท่ี 2 ซอยไร่นายศิริ อ่อนละมุน ปริมาณงานขนาดผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร ยาว 59 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ไม่มีไหล่ทาง  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา 
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โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จำนวน 250,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5  
ซอยบ้านนางสมภาร สีทา ปริมาณงานขนาดผิวจราจร
คอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา 

      

       โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จำนวน 250,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 6  
ซอยไร่นายชายแดน พิมพ์เสนา ปริมาณงานขนาดผิวจราจร
คอนกรีต  กว้าง  4  เมตร  ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา       

      

       โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จำนวน 250,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 7 จำนวน  3  จุด  คือ 
-จุดท่ี 1  ซอยบ้านนางมาลี จากจร ปริมาณงานขนาดผิวจราจร
คอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 32  เมตร หนา 0.15  เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
-จุดท่ี 2 ซอยบ้านนายประพันธ์ สรรพการปริมาณงานขนาดผิวจราจร
คอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 32  เมตร หนา 0.15  เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
- จุดท่ี 3 ซอยหอถังสูงประปาหมู่บ้าน ปริมาณงานขนาดผิวจราจร
คอนกรีต  กว้าง 4 เมตร ยาว 36  เมตร หนา 0.15  เมตร ไม่มีไหล่ทาง  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา 

      

       โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จำนวน 250,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 
 ซอยไร่นายประมิต มีคำ ปริมาณงานขนาดผิวจราจร คอนกรีต
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กองช่าง อบต.หนองแม่นา 

      

       โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จำนวน 250,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน 2 จุด 
- จุดท่ี 1 ซอยบ้านนายสอิ้ง สาทกลาง ปริมาณงานขนาดผิวจราจร
คอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทาง 
- จุดท่ี 2 ซอยบ้านนางกัลยา กองหล้า ปริมาณงานขนาดผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา 

      

       โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  1 จำนวน 250,000 บาท 

   

  
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 จำนวน 2 จุด      
- จุดท่ี 1 ซอยทางเข้าโรงสีข้าวปริมาณงานขนาดผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15  เมตร ไม่มีไหล่ทาง         
- จุดท่ี 2 ซอยทางแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปริมาณงานขนาดผิวจราจร
คอนกรีต  กว้าง 4 เมตร  ยาว 50 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง  

      



67 

 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกองช่างอบต.หนองแม่
นา              

       โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จำนวน 250,000 บาท 

   

  
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 
ซอยไร่นายค้อม นิลสุวรรณ์ ปริมาณงานขนาดผิวจราจรคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15  เมตร ไม่มีไหล่ทาง  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกองช่าง อบต.หนองแม่นา 

      

       โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จำนวน 250,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 ซอยบ้านนางสาวพรวิไล
พรรณ ปานเพ็ง ปริมาณงานขนาดผิวจราจร
คอนกรีต  กว้าง 4 เมตร  ยาว 100 เมตร หนา 0.15  เมตร   
ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   
ตามแบบมาตรฐาน  กองช่าง อบต.หนองแม่นา 

      

       โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จำนวน 200,000 บาท 

 

  

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่
นา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร ตามแบบแปลนมาตรฐาน 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

      

  
   แผนงานการเกษตร 

 งานส่งเสริมการเกษตร     รวม 40,000 บาท 
  งบดำเนินงาน     รวม 40,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 
   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

       โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ร้ัวกินได้ จำนวน 20,000 บาท 

   

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ผัก
ปลอดภัย ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นค่าพันธุ์ผัก วัสดุอุปกรณ์ใน
การปลูกผัก ฯลฯ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 64 

      

   ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

      วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท 

  

 

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ดอก  
ไม้ประดับ กระถางต้นไม้ จอบ เสียม มีด สปริงเกอร์ กรรไกร สารเคมีกำจัด
วัชพืชและกำจัดศัตรูพืช อาหารสัตว์ ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำวัสดุเพาะ
ชำ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก   อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ 
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 80,000 บาท 
  งบดำเนินงาน    รวม 80,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 
   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

       โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ จำนวน 20,000 บาท 

   

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ในการทำ
กิจกรรมจิตอาสา ท่ีสาธารณะต่างๆ เช่น เช่น การปลูกป่า การปลูกต้นไม้ในท่ี
ว่างเปล่า การดูแลรักษาต้นไม้ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในตำบล การทำความสะอาดใน
พื้นท่ีสาธารณะ การทำความสะอาดแหล่งน้ำธรรมชาติ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 76 

      

       โครงการท้องถ่ินอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) จำนวน 20,000 บาท 

   

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรต ิ(จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า
ไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติและรักษา
ส่ิงแวดล้อม เช่น การปลูกป่า การปลูกต้นไม้ในท่ีว่างเปล่า การดูแลรักษา
ต้นไม้ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในตำบล การทำความสะอาดในพื้นท่ีสาธารณะ การทำ
ความสะอาดแหล่งน้ำธรรมชาติ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 76 

      

       โครงการป่าชุมชนตำบลหนองแม่นา จำนวน 40,000 บาท 

   

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการป่าชุมชนในพื้นท่ีตำบลหนองแม่นา
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์ดูแลรักษาพื้นท่ีป่า การบำรุงและฟื้นฟู
สภาพป่า ปรับปรุงพื้นท่ีป่าท่ีเคยถูกบุกรุกทำลาย ให้มีความอุดมสมบูรณ์ หรือ
พัฒนาพื้นท่ีป่าไม้ให้มีความหลากหลายท้ังจำนวนและชนิดพันธุ์พืช  การป้องกัน
รักษาป่า ดูแลรักษาป่ามิให้ถูกบุกรุกทำลาย โดยมนุษย์หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟ
ป่า การศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้  เพื่อเป็นการจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ เช่น แหล่งศึกษาเรียนรู้ของชุมชน หรือการจัดการองค์ความรู้เรื่องการบริหาร
จัดการป่าให้กับสมาชิกชุมชน เพื่อยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนในชุมชน 
- ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 76 
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6,000 6,000

100,000 100,000
800,000 800,000

1,400,000 1,315,540
24,000 24,000

4,330,000 4,245,520

26,000 26,000

318,900 318,900

150,000 150,000

42,200 42,200

1,195,200 1,195,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงาน

งบบุคลากร

เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง)

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

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

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี 
อบต.หนองแม่นา

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

เงินส ารองจ่าย
เบ้ียยังชีพความพิการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ
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42,200 42,200

86,400 86,400

514,100 514,100

188,600 188,600
1,144,400 485,800 430,000 2,060,200

4,389,100 674,200 998,900 6,062,200

168,000 42,000 210,000

100,400 15,900 116,300

109,300 25,900 135,200
84,000 84,000

25,000 25,000

580,000 100,000 680,000

90,000 30,000 120,000

10,000 10,000

220,000 10,000 230,000

80,000 80,000

ค่าใช้สอย

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธี
การ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้บริหารท้องถ่ิน

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เงินวิทยฐานะ

เงินประจ าต าแหน่ง
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินงบบุคลากร

เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง)

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
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10,000 10,000
20,000 10,000 10,000 40,000

580,000 20,000 100,000 700,000
42,000 42,000

20,000 20,000

80,000 20,000 100,000

200,000 30,000 230,000

250,000 250,000

10,000 10,000

5,000 5,000
10,000 10,000

5,000 5,000

20,000

25,000 25,000

150,000

70,000 70,000
20,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 20,000

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
โครงการแข่งขันกีฬาหนองแม่นา
รวมใจต้านยาเสพติด

150,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา
โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี 20,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าเบ้ียประกัน

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
ฝึกอบรม สัมมนา

ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ/การปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าจ้างเหมาบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ

งบด าเนินงาน
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20,000 20,000

30,000 30,000

30,000 30,000

20,000 20,000

20,000 20,000

60,000

20,000

55,000 55,000

17,000 17,000

17,000 17,000

40,000 40,000

100,000 100,000

โครงการป่าชุมชนต าบลหนองแม่นา
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

โครงการประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา

20,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

โครงการท้องถ่ินอาสา ปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสา สร้างป่า
 รักษ์น้ า)

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 60,000

โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์
ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero 
waste)

โครงการจิตอาสาเราท าดีด้วยหัวใจ

โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ
 ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน
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100,000 100,000

50,000

200,000 200,000

20,000 20,000

234,570 234,570

366,850 366,850

45,000 45,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
 กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเสลียงแห้ง 3
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองแม่นา

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวน
ครัว ร้ัวกินได้

โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 50,000

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน
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5,000 5,000

20,000 20,000

30,000

20,000 20,000

50,000 50,000
20,000 20,000

45,000 20,000 65,000
20,000 20,000

40,000 468,000 508,000
30,000 30,000

100,000 50,000 150,000
5,000 100,000 105,000

40,000 40,000
30,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุจราจร

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
บริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุการเกษตร

โครงการหนองแม่นาเมืองสะอาด 
Big Claning Day
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
 ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าท่ี 30,000

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน
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120,000 30,000 150,000
50,000 50,000
20,000 20,000

150,000 150,000

7,500 7,500
12,500 12,500

18,900 18,900

9,900 9,900

4,300 4,300

2,600 2,600

10,800 10,800

9,800 9,800
9,000 9,000

25,000 25,000

7,500 7,500

250,000 250,000

ไมโครโฟนไร้สายพร้อมเคร่ืองรับ
สัญญาณ

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10

โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก
โต๊ะรับแขก

ตู้กดน้ าร้อนน้ าเย็น
ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ด า

เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้
เคร่ืองผสมสัญญานเสียงแบบ
ดิจิตอล (MIXER)

เก้าอ้ีท างาน
เคร่ืองขยายเสียง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์ส านักงาน

ค่าไฟฟ้า

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

วัสดุส านักงาน

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าวัสดุ

งบด าเนินงาน
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250,000 250,000

250,000 250,000

250,000 250,000

250,000 250,000

250,000 250,000

250,000 250,000

250,000 250,000

250,000 250,000

250,000 250,000

200,000 200,000

35,000

60,000

35,000
โครงการจัดงานส่งเสริม สืบสาน
ประเพณีท้องถ่ิน กาชาดมะขาม
หวานนครบาลเพชรบูรณ์

60,000

งบเงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการจัดงานรัฐพิธี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถท่ีท า
การองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแม่นา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

งบลงทุน
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40,000 40,000

10,000

30,000

100,000

30,000

25,000

80,000

250,000

20,000

680,000 680,000

18,000 18,000

7,154,900 10,754,080 284,000 3,088,420 405,000 60,000 ######## 2,700,000 120,000 27,678,800รวม 120,000 870,000

งบรายจ่าย
อ่ืน

รายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน

โครงการประเพณีท าบุญกลางบ้าน 250,000

ค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ท่ี
 6

20,000

โครงการอาหารกลางวัน

โครงการประเพณีแข่งเรือกระทะ
ภูเขา 25,000

โครงการประเพณีแข่งเรือภูเขา 80,000

โครงการเทศกาลท่องเทียวฤดู
หนาว "อบหมอกกอดหนาว ดูดาว
ท่ีเขาค้อ"

100,000

โครงการประชารัฐร่วมใจ รวมพลัง
สังคมพลังชุมชนเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อ าเภอเขา
ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

30,000

โครงการท าบุญร าลึกพันตรี
กายสิทธ์ิ มณีภาค

10,000

โครงการท าบุญร าลึกพันตรี
ทองแดง บุญญานุสนธ์ิ 30,000

โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอเขาค้อ
 จังหวัดเพชรบูรณ์

งบเงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุน
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