
ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า

อําเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว



1/14

426,504

234,000

345,200

21,368,400

388,229

2,864,307

5,299,200

45,600 45,600

5,242,920 5,242,920

90,720 90,720

532,080 532,080

45,600 45,600

567,240 3,819,240 6,219,120

52,380 69,840 122,220

ข้อบญัญตังิบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบกลาง
แผนงานการ

  เกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 345,200

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั 426,504

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 234,000

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.)
388,229

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 21,368,400

เบีย้ยงัชีพคนพกิาร 5,299,200

ส ารองจา่ย 2,864,307

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง

นายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรกึษานายกเทศมนตรี นายก

องค์การบรหิารสว่นต าบล

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รอง

นายก

เงนิเดอืนนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

เงนิเดือน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 1,832,640

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน
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แผนงานงบกลาง
แผนงานการ

  เกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

71,700 378,210 684,090

765,420 520,620 2,936,580 6,249,120

84,000 84,000

42,000 42,000 210,000 336,000

15,000 15,000 65,000 100,000

1,020,000 1,020,000

42,000 42,000

25,000 25,000 170,000 255,000

5,000 5,000 25,000 45,000

50,000 30,000 571,955 776,955

150,000 185,000 473,000

500,000

200,000 200,000

35,000 35,000

งบบุคลากร

เงนิอืน่ๆ

เงนิเดือน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000

234,180

เงนิเดอืนพนกังาน 2,026,500

งบ

ด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร

คา่เชา่บา้น

เงนิชว่ยเหลือคา่รกัษาพยาบาล

การบรหิารจดัการขยะ

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการ
35,000

5,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็น

ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

10,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 25,000 100,000

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิ

การ
138,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิ

ราชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ

คา่ชดใชค้วามเสยีหายหรือสนิไหม

ทดแทน

การด าเนินงานของศนูย์อาสาสมคัร

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
500,000
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แผนงานงบกลาง
แผนงานการ

  เกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

50,000 50,000

500,000

50,000 15,000 120,000 255,000

26,000

1,500,000 1,500,000

7,000 7,000

2,480

1,215,200

45,000

300,000

200,000

งบ

ด าเนินงาน

คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการจดัท าหรือ

ปรบัปรุงขอ้มลูระบบแผนทีภ่าษีและ

ทะเบยีนทรพัย์สนิ

ค่าใช้สอย

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 70,000

คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มกจิกรรม

ตา่ง ๆ
500,000

คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้

คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาครูผูด้แูลเด็ก

ของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
26,000

คา่พาหนะน าสง่เด็กไปโรงพยาบาล 2,480

คา่ใชจ้า่ยเพือ่สนบัสนุนการจดังาน

วนัคนพกิารจงัหวดัสระแกว้ ประจ าปี

 2561

โครงการ "การศกึษาเพือ่ตอ่ตา้นยา

เสพตดิในเด็กนกัเรียน  (โครงการ 

D.A.R.E.)

45,000

คา่อาหารกลางวนัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 1,215,200

โครงการแขง่ขนักีฬาสรา้งความ

ปรองดองและสมานฉนัท์ องค์การ

บรหิารสว่นต าบลหนองหวา้ ประจ าปี

 2561

200,000

โครงการ/กจิกรรมการป้องกนัและ

แกไ้ขปญัหายาเสพตดิของ อบต.
300,000
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แผนงานงบกลาง
แผนงานการ

  เกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

450,000 450,000

50,000

50,000 50,000

30,000 30,000

50,000 50,000

850,000 850,000

90,000 90,000

421,600

งบ

ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจดัต ัง้ศนูย์ปรองดอง

สมานฉนัท์ระดบัทอ้งถิน่
50,000

โครงการจดังานพระราชพธีิถวาย

พระเพลงิพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา

ภมูพิลอดลุยเดช

โครงการฝึกอบรม อปท.ยุคใหมร่ว่ม

ใจกา้วไกลสูอ่าเซียน ประจ าปี 2561

โครงการประชารฐัรว่มใจ คลอง

สวยน ้าใส ไรผ้กัตบชวา (KICK 

OFF) ประจ าปี 2561

โครงการเพิม่ศกัยภาพและพฒันา

บคุลากรขององค์การบรหิารสว่น

ต าบล ประจ าปี 2561

โครงการฝึกอบรมคณุธรรม

จรยิธรรมคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา

 พนกังานสว่นต าบล พนกังานครู 

อบต. และพนกังานจา้งขององค์การ

บรหิารสว่นต าบล ประจ าปี2561

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการ

บรหิารสถานศกึษา
421,600

โครงการรกัน ้า รกัป่า รกัษาแผน่ดนิ

  ประจ าปี 2561
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แผนงานงบกลาง
แผนงานการ

  เกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

100,000 100,000

30,000 30,000

300,000 300,000

50,000

20,000 20,000

255,000 15,000 550,000 885,000

20,000 20,000

150,000 150,000

15,000 15,000 82,000 127,000

35,000 50,000

360,000 350,000 785,000

210,000 210,000

งบ

ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนั

เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั

 จากโรคพษิสนุขับา้ ประจ าปี 2561

สง่เสรมิการด าเนินงานของสภาเด็ก

และเยาวชนต าบลหนองหวา้
50,000

โครงการอาหารชุมชนวถิีพอเพียง 

ประจ าปี 2561

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 65,000

สง่เสรมิสนบัสนุนการด าเนินกจิ

กรรมการบรหิารจดัการศนูย์บรกิาร

และสนบัสนุนเทคโนโลยีการเกษตร

ประจ าต าบล

ค่าวสัดุ

วสัดเุครือ่งแตง่กาย

วสัดคุอมพวิเตอร์ 15,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 15,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง่

75,000

วสัดกุีฬา
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แผนงานงบกลาง
แผนงานการ

  เกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

35,000 135,000

4,158,155

63,000 143,000

200,000 50,000 250,000

40,000 40,000

15,000 15,000 132,000 177,000

300,000 330,000

50,000

30,000

300,000 420,000 855,000

30,000 30,000

75,000 75,000

100,000

210,000 210,000

22,000 22,000

22,000 22,000

งบ

ด าเนินงาน

ค่าวสัดุ

วสัดงุานบา้นงานครวั 100,000

คา่อาหารเสรมิ (นม) 4,158,155

วสัดกุอ่สรา้ง

วสัดกุารเกษตร 80,000

วสัดสุ านกังาน 15,000

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

วสัดกุารศกึษา 50,000

วสัดอุืน่ 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 30,000

คา่บรกิารไปรษณีย์

คา่บรกิารโทรศพัท์

คา่ไฟฟ้า 100,000 35,000

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

จดัซ้ือเครือ่งถา่ยเอกสารระบบดจิอ

ตอล (ขาว-ด า)

จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร ตูเ้หล็กแบบ 2 

บาน

จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร

จดัซ้ือครุภณัฑ์ใหก้บัศนูย์พฒันาเด็ก

เล็ก
100,000



7/14

แผนงานงบกลาง
แผนงานการ

  เกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

44,000 22,000 66,000 154,000

15,000

30,000 30,000

15,000 15,000

30,000 30,000

2,800

5,600 5,600

2,800 2,800

16,800 16,800

70,000 70,000

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบั

ประมวลผล แบบ 1

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ

ชนิด LED ขาวด า ชนิด Network 

แบบ 2

22,000

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ

ชนิด LED ขาวด า
15,000

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์หรือ

ชนิด LED ขาวด า

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ

ชนิด LED ชาวด า ชนิด Network 

แบบ 2

จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 

800 AV

จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟฟ้า 2,800

จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟฟ้า -ขนาด 

800 VA

จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 

800 VA

จดัซ้ือไมค์ไรส้าย ล าโพงตดิผนงั 

พรอ้มตดิต ัง้

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ
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แผนงานงบกลาง
แผนงานการ

  เกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

400,000 840,000

300,000 300,000

200,000

60,000

20,400

91,000 91,000

91,000 91,000

497,000 497,000

207,000 207,000

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์อืน่

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 440,000

จดัซ้ือเครือ่งเลน่สนามส าหรบัศนูย์

พฒันาเด็กเล็ก
200,000

คา่จดัซ้ือไฟกระพรบิพลงัแสงอาทติย์

 (Solar Cell)

จดัซ้ือโทรทศัน์ส ีแอล อ ีด ี(LED 

TV)
60,000

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จดัซ้ือเครือ่งดบัเพลงิ 20,400

ครุภณัฑ์เครือ่งดบัเพลงิ

ค่าทีด่นิและ

สิง่ก่อสรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

กอ่สรา้งถนนดนิยกระดบัเพือ่

การเกษตร หมูท่ี ่ 19

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก หมูท่ี ่23 (สายบา้นทา่นา-

กลุม่ทา่นาน้อย)

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก  หมูท่ี ่ 11 (สายโปรง่เกต-ุ

ลานไผ)่

กอ่สรา้งถนนดนิยกระดบัเพือ่

การเกษตร หมูท่ี ่ 13
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แผนงานงบกลาง
แผนงานการ

  เกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

213,000 213,000

213,000 213,000

213,000 213,000

213,000 213,000

213,000 213,000

213,000 213,000

213,000 213,000

423,000 423,000

213,000 213,000

งบลงทุน

ค่าทีด่นิและ

สิง่ก่อสรา้ง

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่1

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่10

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก หมูท่ี ่6 (ทางเขา้ศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก)

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่12

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่11

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่14

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่13

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่16

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่15



10/14

แผนงานงบกลาง
แผนงานการ

  เกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

318,000 318,000

213,000 213,000

213,000 213,000

213,000 213,000

213,000 213,000

213,000 213,000

213,000 213,000

213,000 213,000

213,000 213,000

งบลงทุน

ค่าทีด่นิและ

สิง่ก่อสรา้ง

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่18

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่17

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่2

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่19

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่21

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่20

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่23

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่22

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่24
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แผนงานงบกลาง
แผนงานการ

  เกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

213,000 213,000

213,000 213,000

213,000 213,000

213,000 213,000

213,000 213,000

213,000 213,000

213,000 213,000

213,000 213,000

213,000 213,000

งบลงทุน

ค่าทีด่นิและ

สิง่ก่อสรา้ง

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่25

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่27

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่26

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่3

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่28

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่5

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่4

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่7

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่6
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แผนงานงบกลาง
แผนงานการ

  เกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

213,000 213,000

213,000 213,000

593,000 593,000

984,000 984,000

94,000 94,000

94,000 94,000

94,000 94,000

113,000 113,000

113,000 113,000

งบลงทุน

ค่าทีด่นิและ

สิง่ก่อสรา้ง

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่9

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่8

โครงการกอ่สรา้งระบบประปา

หมูบ่า้น หมูท่ี ่23 (กลุม่ทา่นาน้อย)

โครงการกอ่สรา้งระบบประปา

หมูบ่า้น หมูท่ี ่11 (กลุม่เนินคอ้)

โครงการกอ่สรา้งหอกระจายขา่ว

และตดิต ัง้เครือ่งเสยีงพรอ้มอปุกรณ์

 หมูท่ี ่14 (กลุม่บา้นน้อยเนินกลาง)

โครงการกอ่สรา้งหอกระจายขา่ว

และตดิต ัง้เครือ่งเสยีงพรอ้มอปุกรณ์

 หมูท่ี ่11 (กลุม่พนม)

โครงการขดุสระน ้าสาธารณะเพือ่

การเกษตร หมูท่ี ่20

โครงการกอ่สรา้งหอกระจายขา่ว

และตดิต ัง้เครือ่งเสยีงพรอ้มอปุกรณ์

 หมูท่ี ่25 (กลุม่หน้าวดัทุง่หลวง)

โครงการขดุสระน ้าสาธารณะเพือ่

การเกษตร หมูท่ี ่22
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แผนงานงบกลาง
แผนงานการ

  เกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

113,000 113,000

700,000 700,000

300,000 300,000

200,000 200,000

2,800,000 2,800,000

300,000 300,000

250,000

35,000

300,000 300,000

1,751,000 1,751,000

500,000 500,000

งบลงทุน

ค่าทีด่นิและ

สิง่ก่อสรา้ง

โครงการขดุสระน ้าสาธารณะเพือ่

การเกษตร หมูท่ี ่25

คา่จา้งเหมารถเกรดเดอร์ ส าหรบั

เกรดถนนภายในหมูบ่า้น

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่ซอ่มแซมถนนลาดยางในความ

รบัผดิชอบของ อบต.

คา่จา้งเหมารถเกรดเดอร์ส าหรบั

เกรดถนนสายหลกัในพ้ืนที่

คา่ซอ่มแซมถนนลูกรงัสายหลกั

ภายในพ้ืนที่

คา่ซอ่มแซมถนนลูกรงัภายในหมูบ่า้น

คา่ตดิต ัง้เหล็กดดั มุง้ลวด ศนูย์

พฒันาเด็กเล็ก
35,000

คา่ซอ่มแซมและปรบัปรุงศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก
250,000

ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

หมูท่ี ่6  (สายธารนพเกา้-เขาไกฟ้่า)

คา่บ ารุงรกัษาสถานีสบูน ้าดว้ย

ไฟฟ้าบา้นลานไผ่

ปรบัปรุงถนนลาดยาง หมูท่ี ่6 (สาย

ธารนพเกา้-คลองนางาม)
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แผนงานงบกลาง
แผนงานการ

  เกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

500,000 500,000

770,000

95,000 30,000 125,000

420,000 860,000

195,000 3,200,000 11,799,900

1,674,000 555,000 22,394,340 1,039,420 520,000 21,534,545 102,000,000

งบลงทุน

ค่าทีด่นิและ

สิง่ก่อสรา้ง

อาคารตา่ง ๆ

กอ่สรา้งอาคารหอังครวัและหอ้งน ้า

ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหนองโสน 

หมูท่ี ่13

770,000

กอ่สรา้งหอ้งสขุาส าหรบับรกิาร

ประชาชนทีท่ าการองค์การบรหิาร

สว่นต าบลหนองหวา้

รวม 30,925,840 1,920,000 20,291,555 1,145,300

งบเงนิ

อุดหนุน
เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็น

สาธารณประโยชน์
420,000 20,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 242,000 8,088,000 74,900

งบรายจ่าย

อืน่
รายจ่ายอืน่ รายจา่ยอืน่



ยอดรวม

21,534,545

1,145,300

20,291,555

520,000

1,039,420

22,394,340

1,920,000

555,000

1,674,000

30,925,840

102,000,000

ยอดรวม

0

ขอ้บญัญตัิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองหว้า

อ าเภอเขาฉกรรจ์  จงัหวดัสระแก้ว

โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศยัอ านาจตามความใน

พระราชบญัญตัิ
สภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่6) พ.ศ.  2552 มาตรา 87 จงึตราขอ้บญัญตัขิึน้ไวโ้ดย

ความเห็นชอบของสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองหวา้ และโดยอนุมตัขิองนายอ าเภอเขาฉกรรจ์

ขอ้ 1. ขอ้บญัญตั ิน้ีเรียกวา่ ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอ้ 2. ขอ้บญัญตั ิน้ีใหใ้ช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป

ขอ้ 3. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 102,000,000 บาท

ขอ้ 4. งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป เป็น

จ านวนรวมท ัง้สิน้ 102,000,000 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้งัน้ี

แผนงาน

ด้านบรหิารท ั่วไป

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา

แผนงานสาธารณสขุ

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

ด้านการเศรษฐกจิ

แผนงานการเกษตร

ด้านการด าเนินงานอืน่

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้

ขอ้ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได ้เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 0 บาท ดงัน้ี

งบ

รวมรายจ่าย

ขอ้ 6. ใหน้ายกองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองหวา้ปฏบิตักิารเบกิจา่ยเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นไปตาม

ระเบยีบการเบกิจา่ยเงนิขององค์การบรหิารสว่นต าบล

ขอ้ 7. ใหน้ายกองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองหวา้มหีน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญตัน้ีิ

ประกาศ ณ วนัที ่......................................................................

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

(นายวีระ  ฮวดเฮง)

ต าแหน่ง นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองหวา้

อนุมตัิ

(นายสพุจน์  เมฆประดบั)

ต าแหน่ง นายอ าเภอเขาฉกรรจ์

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



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 2,252,232.79 29,778,307.00 30,925,840.00

งบบุคลากร 13,532,130.00 19,507,200.00 19,651,470.00

งบดําเนินงาน 9,761,483.92 15,789,593.00 18,539,390.00

งบลงทุน 19,031,800.00 23,887,200.00 20,098,400.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 125,000.00 125,000.00

งบเงินอุดหนุน 12,071,152.10 12,722,900.00 12,659,900.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 56,648,798.81 101,810,200.00 102,000,000.00

รวม 56,648,798.81 101,810,200.00 102,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า
อําเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 489,405.64 489,500.00 468,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 343,677.00 283,600.00 371,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,163,923.39 1,377,000.00 1,377,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 258,400.00 254,900.00 254,900.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,255,406.03 2,405,000.00 2,471,400.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 34,955,990.02 33,699,910.00 36,351,500.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 34,955,990.02 33,699,910.00 36,351,500.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 33,220,742.00 65,705,290.00 63,177,100.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 33,220,742.00 65,705,290.00 63,177,100.00

รวม 70,432,138.05 101,810,200.00 102,000,000.00



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 0.00 532,080.00 532,080.00 0 % 532,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0.00 0.00 45,600.00 45,600.00 0 % 45,600

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 0.00 45,600.00 45,600.00 0 % 45,600

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 0.00 90,720.00 90,720.00 0 % 90,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 4,890,624.00 5,242,920.00 0 % 5,242,920

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 5,604,624.00 5,956,920.00 5,956,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 89,420.00 0.00 1,422,625.00 2,029,980.00 -5.92 % 1,909,740

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 34,920.00 0 % 34,920

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 163,800.00 168,000.00 0 % 168,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 2,681,040.00 3,044,640.00 0.28 % 3,053,160

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 271,320.00 303,180.00 3.39 % 313,470

เงินอื่นๆ 0.00 0.00 79,800.00 84,000.00 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 89,420.00 0.00 4,618,585.00 5,664,720.00 5,563,290

รวมงบบุคลากร 89,420.00 0.00 10,223,209.00 11,621,640.00 11,520,210

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า
อําเภอเขาฉกรรจ์    จังหวัดสระแก้ว

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:17 หน้า : 1/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 7,600.00 995,000.00 0 % 995,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 75,180.00 85,000.00 0 % 85,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 16,854.00 50,000.00 0 % 50,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 141,634.00 1,187,000.00 1,187,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 137,414.88 566,955.00 -14.11 % 486,955

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 36,750.00 185,000.00 0 % 185,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 4,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทด
แทน 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทด
แทน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 40,152.00 75,000.00 0 % 75,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,500,000

โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 450,000

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์
พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่
สวรรคาลัย ผองท้องถิ่นไทยน้อมรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

0.00 0.00 0.00 600,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:17 หน้า : 2/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยนํ้า
ใส ไร้ผักตบชวา ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2560

0.00 0.00 0.00 13,200.00 -100 % 0

โครงการปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้
จันทร์ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรม อปท.ยุคใหม่ร่วมใจ
ก้าวไกลสู่อาเซียน  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2559

0.00 0.00 25,340.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรม อปท.ยุคใหม่ร่วมใจ
ก้าวไกลสู่อาเซียน ประจําปี 2561 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรม อปท.ยุคใหม่ร่วมใจ
ก้าวไกลสู่อาเซียน ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2560

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานครู อบต. และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2560

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานครู อบต. และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ประจําปี2561

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ประจําปี 2561

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 850,000

โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2559

0.00 0.00 577,760.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.  2559

0.00 0.00 47,740.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:17 หน้า : 3/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 248,718.37 670,000.00 -22.39 % 520,000

รวมค่าใช้สอย 4,100.00 0.00 1,113,875.25 2,375,155.00 4,181,955

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 164,555.99 97,000.00 0 % 97,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 12,428.00 35,000.00 0 % 35,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 24,023.00 35,000.00 0 % 35,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 27,800.00 150,000.00 0 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 121,670.00 350,000.00 0 % 350,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 17,250.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 367,726.99 792,000.00 792,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 10,000.70 0.00 324,308.35 420,000.00 0 % 420,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 56,823.90 75,000.00 0 % 75,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 15,218.67 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 10,000.70 0.00 396,350.92 525,000.00 525,000

รวมงบดําเนินงาน 14,100.70 0.00 2,019,587.16 4,879,155.00 6,685,955

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจอตอล 
(ขาว-ดํา) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 210,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง 0.00 0.00 0.00 54,000.00 -100 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 120 % 22,000

จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ชุดห้องประชุม 0.00 0.00 278,800.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:17 หน้า : 4/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0.00 0.00 53,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโพเดี้ยม 0.00 0.00 8,600.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อไมค์ไร้สาย ลําโพงติดผนัง พร้อม
ติดตั้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 66,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า -ขนาด 800 
VA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,800

ครุภัณฑ์อื่น

ติดตั้งผ้าม่าน/มู่ลี่ ห้องประชุมสภา และ
ห้องทํางานสํานักงาน อบต. 0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 340,400.00 314,000.00 414,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างรั้วที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล 0.00 0.00 0.00 494,000.00 -100 % 0

ก่อสร้างรั้วที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหว้า 0.00 0.00 512,000.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างรั้วรอบสระนํ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11 0.00 0.00 340,000.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างรั้วรอบสระนํ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 0.00 0.00 480,000.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างห้องสุขาสําหรับบริการประชาชน
ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
หว้า

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 0.00 0.00 489,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:17 หน้า : 5/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบล(ระเบียงหน้า
อาคาร)

0.00 0.00 197,000.00 0.00 0 % 0

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 0.00 83,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 2,101,000.00 494,000.00 500,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 2,441,400.00 808,000.00 914,800

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 103,520.70 0.00 14,684,196.16 17,338,795.00 19,150,965

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 582,987.00 871,920.00 17.77 % 1,026,840

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 34,920.00 0 % 34,920

เงินประจําตําแหน่ง 3,500.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 604,590.00 764,160.00 0.25 % 766,080

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 44,040.00 50,040.00 29.38 % 64,740

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,500.00 0.00 1,273,617.00 1,763,040.00 1,934,580

รวมงบบุคลากร 3,500.00 0.00 1,273,617.00 1,763,040.00 1,934,580

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:17 หน้า : 6/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 113,200.00 85,000.00 0 % 85,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 6,945.00 15,000.00 0 % 15,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 120,145.00 135,000.00 135,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 21,400.00 85,000.00 0 % 85,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทําหรือปรับปรุง
ข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

16,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทด
แทน

0.00 0.00 9,764.00 45,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 5,121.50 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 16,000.00 0.00 36,285.50 210,000.00 210,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 49,982.00 35,000.00 0 % 35,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 17,050.00 32,000.00 0 % 32,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 67,032.00 82,000.00 82,000

รวมงบดําเนินงาน 16,000.00 0.00 223,462.50 427,000.00 427,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:17 หน้า : 7/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0.00 0.00 17,600.00 22,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 17,600.00 22,000.00 22,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 17,600.00 22,000.00 22,000

รวมงานบริหารงานคลัง 19,500.00 0.00 1,514,679.50 2,212,040.00 2,383,580

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 123,020.70 0.00 16,198,875.66 19,550,835.00 21,534,545

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 18,523.89 35,000.00 0 % 35,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 18,523.89 35,000.00 35,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 18,523.89 35,000.00 35,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:17 หน้า : 8/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 74,900.00 0 % 74,900

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 74,900.00 74,900

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 74,900.00 74,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 18,523.89 109,900.00 159,900

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การดําเนินงานของศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 0.00 0.00 107,760.00 0.00 0 % 0

การดําเนินงานของศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

การดําเนินงานของศูนย์อาสาสมัครปัอ
งกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 0.00 0.00 0.00 560,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 107,760.00 560,000.00 500,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 29,500.00 75,000.00 0 % 75,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 29,500.00 75,000.00 75,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 137,260.00 635,000.00 575,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 20,400.00 0 % 20,400

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:17 หน้า : 9/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 390,000.00 0 % 390,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 410,400.00 410,400

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 410,400.00 410,400

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 137,260.00 1,045,400.00 985,400

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 155,783.89 1,155,300.00 1,145,300

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 310,120.00 1,933,860.00 4.79 % 2,026,500

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 678,335.00 1,866,360.00 -1.81 % 1,832,640

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 64,548.00 249,120.00 -6 % 234,180

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 1,095,003.00 4,091,340.00 4,135,320

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 1,095,003.00 4,091,340.00 4,135,320

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0 % 35,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 29,300.00 105,000.00 -4.76 % 100,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:17 หน้า : 10/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 26,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 6,720.00 45,000.00 55.56 % 70,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 26,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 2,000.00 65,000.00 0 % 65,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 60,020.00 241,000.00 261,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 14,885.00 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 -50 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 79,300.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 79,060.00 65,000.00 23.08 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 10,385.00 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 213,630.00 255,000.00 255,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 42,744.42 100,000.00 0 % 100,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 0.00 0.00 8,373.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 51,117.42 130,000.00 130,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 324,767.42 676,000.00 696,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:17 หน้า : 11/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 45,000.00 122.22 % 100,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED TV) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 45,000.00 199,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างอาคารหัองครัวและห้องนํ้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน หมู่ที่ 13 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 770,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0 % 250,000

ค่าซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบล

0.00 0.00 163,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 163,000.00 250,000.00 1,020,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 163,000.00 295,000.00 1,219,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0.00 0.00 1,582,770.42 5,062,340.00 6,051,120

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:18 หน้า : 12/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าพาหนะนําส่งเด็กไปโรงพยาบาล 0.00 0.00 0.00 2,400.00 3.33 % 2,480

ค่าพาหนะนําส่งเด็กไปสถานพยาบาล 0.00 0.00 2,360.00 0.00 0 % 0

ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 1,321,600.00 1,176,000.00 3.33 % 1,215,200

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 408,000.00 3.33 % 421,600

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 1,323,960.00 1,586,400.00 1,639,280

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 4,122,897.95 4,156,238.00 0.05 % 4,158,155

วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 4,172,897.95 4,206,238.00 4,208,155

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 5,496,857.95 5,792,638.00 5,847,435

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม 0.00 0.00 196,500.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเล่นสนามสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

จัดซื้อหรือ/และจ้างทําซุ้มที่พักรับรองผู้
ปกครอง 0.00 0.00 186,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 382,500.00 200,000.00 200,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:18 หน้า : 13/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าติดตั้งเหล็กดัด มุ้งลวด และประตูม้วน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจริญ 0.00 0.00 116,200.00 0.00 0 % 0

ค่าติดตั้งเหล็กดัด มุ้งลวด และประตูม้วน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารนพเก้า 0.00 0.00 68,100.00 0.00 0 % 0

ค่าติดตั้งเหล็กดัด มุ้งลวด ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0 % 35,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 184,300.00 35,000.00 35,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 566,800.00 235,000.00 235,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 8,373,000.00 7,951,000.00 -0.35 % 7,923,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 8,373,000.00 7,951,000.00 7,923,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 8,373,000.00 7,951,000.00 7,923,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 0.00 14,436,657.95 13,978,638.00 14,005,435

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ส่งเสริมการดําเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลหนองหว้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:18 หน้า : 14/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 165,000.00 0 % 165,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 8,809.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 8,809.00 185,000.00 185,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 8,809.00 185,000.00 185,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0.00 0.00 8,809.00 185,000.00 235,000

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 0.00 16,028,237.37 19,225,978.00 20,291,555

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวเพื่อ
ป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและคุม
กําเนิดสุนัขและแมวเพศเมีย ประจําปี 
2559

0.00 0.00 91,910.00 0.00 0 % 0

โครงการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวเพื่อ
ป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและคุม
กําเนิดสุนัขและแมวเพศเมีย ประจําปี 
2560

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ประจําปี 2561 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 91,910.00 100,000.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 91,910.00 100,000.00 100,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:18 หน้า : 15/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 228,620.00 420,000.00 0 % 420,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 228,620.00 420,000.00 420,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 228,620.00 420,000.00 420,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0.00 0.00 320,530.00 520,000.00 520,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 0.00 320,530.00 520,000.00 520,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 227,010.00 502,140.00 3.68 % 520,620

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 32,290.00 42,000.00 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 259,300.00 544,140.00 562,620

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 259,300.00 544,140.00 562,620

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:18 หน้า : 16/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดงานวันคน
พิการจังหวัดสระแก้ว ประจําปี 2560 0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดงานวันคน
พิการจังหวัดสระแก้ว ประจําปี 2561 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 52,000.00 67,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 97,000.00 142,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ชาวดํา ชนิด Network แบบ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 39,800

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 39,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 259,300.00 641,140.00 744,420

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:18 หน้า : 17/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 48,700.00 100,000.00 100 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 48,700.00 100,000.00 200,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 48,700.00 100,000.00 200,000

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 95,000.00 0 % 95,000

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 95,000.00 95,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 95,000.00 95,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 48,700.00 195,000.00 295,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 308,000.00 836,140.00 1,039,420

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 317,981.00 746,520.00 2.53 % 765,420

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 52,380.00 0 % 52,380

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 297,020.00 591,720.00 -4.14 % 567,240

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 24,000.00 54,420.00 31.75 % 71,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 681,001.00 1,487,040.00 1,498,740

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 681,001.00 1,487,040.00 1,498,740

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:18 หน้า : 18/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 7,480.00 15,000.00 0 % 15,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 7,480.00 45,000.00 45,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 13,400.00 30,000.00 66.67 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 1,744.00 15,000.00 233.33 % 50,000

โครงการอบรมการบริหารกิจการประปา
และบํารุงรักษาประปาหมู่บ้าน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 89,080.00 255,000.00 0 % 255,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 104,224.00 315,000.00 355,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 9,425.00 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 6,700.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 16,125.00 40,000.00 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 127,829.00 400,000.00 440,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุกเครนไฮดรอลิค พร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:18 หน้า : 19/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 44,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 79,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 (กลุ่มเนินค้อ) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 593,000

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 23 (กลุ่มท่านาน้อย) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 984,000

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวและติด
ตั้งเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่  15 0.00 0.00 0.00 78,600.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวและติด
ตั้งเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่  16 0.00 0.00 0.00 78,600.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวและติด
ตั้งเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่  21 0.00 0.00 0.00 78,600.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวและติด
ตั้งเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 11 
(กลุ่มพนม)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 94,000

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวและติด
ตั้งเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 14 
(กลุ่มบ้านน้อยเนินกลาง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 94,000

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวและติด
ตั้งเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 25 
(กลุ่มหน้าวัดทุ่งหลวง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 94,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 235,800.00 1,859,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 2,735,800.00 1,938,600
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 685,298.76 400,000.00 0 % 400,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 685,298.76 400,000.00 400,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 685,298.76 400,000.00 400,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 0.00 0.00 1,494,128.76 5,022,840.00 4,277,340

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซื้อไฟกระพริบพลังแสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) 0.00 0.00 292,500.00 300,000.00 0 % 300,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 25,000.00 150,000.00 0 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 317,500.00 450,000.00 450,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า
บ้านพักพนักงาน อบต.หนองหว้า 0.00 0.00 190,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่  11 (ซอยหน้า รพ.สต.หลัง
ใหม่)

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่  11 (สายโปร่งเกตุ-ลานไผ่) 0.00 0.00 0.00 499,000.00 -0.4 % 497,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่  23 (ซอยท่านา -กลุ่มท่่านา
น้อย)

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  25 (ถนนแยก 
สก.3035-สะพานวัดเก่า)

0.00 0.00 0.00 231,000.00 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 23 (สายบ้านท่านา-กลุ่มท่า
นาน้อย)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 207,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 (ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเข้าไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (ศพด.คลอง
เจริญ) หมู่ที่ 1

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  1 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  10 0.00 0.00 97,000.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  11 0.00 0.00 100,000.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  12 0.00 0.00 100,000.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  13 0.00 0.00 100,000.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  14 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  15 0.00 0.00 100,000.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  16 0.00 0.00 97,000.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  17 0.00 0.00 100,000.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  18 0.00 0.00 100,000.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  19 0.00 0.00 100,000.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  2 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  20 0.00 0.00 100,000.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  21 0.00 0.00 97,000.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  22 0.00 0.00 100,000.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  23 0.00 0.00 97,000.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  24 0.00 0.00 100,000.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  25 0.00 0.00 97,000.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  26 0.00 0.00 100,000.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  27 0.00 0.00 100,000.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  28 0.00 0.00 98,000.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  3 0.00 0.00 100,000.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  4 0.00 0.00 100,000.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  5 0.00 0.00 100,000.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  6 0.00 0.00 100,000.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  7 0.00 0.00 100,000.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  8 0.00 0.00 100,000.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  9 0.00 0.00 100,000.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,000
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 423,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 318,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 22 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 23 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 24 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 25 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:18 หน้า : 24/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 26 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 27 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 28 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,000

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามฝายนํ้าล้น 
หมู่ที่ 1 0.00 0.00 111,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามฝายนํ้าล้น 
หมู่ที่ 10 0.00 0.00 111,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามฝายนํ้าล้น 
หมู่ที่ 16 0.00 0.00 111,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามฝายนํ้าล้น 
หมู่ที่ 18 0.00 0.00 111,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามฝายนํ้าล้น 
หมู่ที่ 7 0.00 0.00 111,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามฝายนํ้าล้น 
หมู่ที่ 8 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างเหมารถเกรดเดอร์ สําหรับเกรด
ถนนภายในหมู่บ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 700,000

ค่าจ้างเหมารถเกรดเดอร์ สําหรับเกรด
ถนนสายหลักในพื้นที่ 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจ้างเหมารถเกรดเดอร์สําหรับเกรด
ถนนสายหลักในพื้นที่ 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางในความรับผิด
ชอบของ อบต. 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 0.00 0.00 2,684,000.00 2,800,000.00 0 % 2,800,000

ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลักภายใน
พื้นที่ 0.00 0.00 400,000.00 300,000.00 0 % 300,000

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
 (สายธารนพเก้า-เขาไก่ฟ้า) 0.00 0.00 0.00 1,716,000.00 2.04 % 1,751,000

ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 (สายธาร
นพเก้า-คลองนางาม) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 7,032,000.00 12,044,000.00 13,747,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 7,349,500.00 12,494,000.00 14,197,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 2,353,424.34 2,800,000.00 0 % 2,800,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 2,353,424.34 2,800,000.00 2,800,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 2,353,424.34 2,800,000.00 2,800,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 0.00 9,702,924.34 15,294,000.00 16,997,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:18 หน้า : 26/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การบริหารจัดการขยะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 100,000.00 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 128,900.00 350,000.00 0 % 350,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 299,000.00 300,000.00 0 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 427,900.00 670,000.00 670,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 427,900.00 770,000.00 870,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 147,500.00 250,000.00 0 % 250,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 147,500.00 250,000.00 250,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 147,500.00 250,000.00 250,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 575,400.00 1,020,000.00 1,120,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 0.00 11,772,453.10 21,336,840.00 22,394,340

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:18 หน้า : 27/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 95,100.00 109,800.00 25.68 % 138,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 0.00 0.00 61,148.00 600,000.00 -16.67 % 500,000

โครงการ "การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน  (โครงการ 
D.A.R.E.)

0.00 0.00 0.00 45,000.00 0 % 45,000

โครงการ/กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ อบต. 0.00 0.00 0.00 350,000.00 -14.29 % 300,000

โครงการแข่งกีฬาสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองหว้า ประจําปี 2559

0.00 0.00 146,970.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองหว้า ประจําปี 2561

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองหว้า ประจําปี 2560

0.00 0.00 0.00 180,000.00 -100 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ระดับท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทํางาน
ช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

โครงการอาหารชุมชนวิถีพอเพียง เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวโรกาสเฉลิมฯ 88 พรรษา  5  
ธันวาคม  2558

0.00 0.00 324,428.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 627,646.00 1,394,800.00 1,258,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 627,646.00 1,394,800.00 1,258,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 222,000.00 272,000.00 -11.03 % 242,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:18 หน้า : 28/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 420,000.00 0 % 420,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 222,000.00 692,000.00 662,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 222,000.00 692,000.00 662,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 0.00 849,646.00 2,086,800.00 1,920,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 849,646.00 2,086,800.00 1,920,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 99,260.00 210,000.00 0 % 210,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 99,260.00 210,000.00 210,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 99,260.00 210,000.00 210,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 0.00 99,260.00 210,000.00 210,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 84,940.00 150,000.00 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 84,940.00 150,000.00 150,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 84,940.00 150,000.00 150,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:18 หน้า : 29/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 -2.5 % 195,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 195,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 195,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0.00 0.00 284,940.00 350,000.00 345,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 0.00 384,200.00 560,000.00 555,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการ
บริหารจัดการศูนย์บริการและสนับสนุน
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -50 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 40,000.00 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 350,000.00 -14.29 % 300,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 350,000.00 300,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 390,000.00 320,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าถมดิน

โครงการถมดินเพื่อเตรียมก่อสร้างศูนย์
การเรียนรู้การเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านธาร
นพเก้า

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:18 หน้า : 30/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
หมู่ที่ 6

0.00 0.00 0.00 488,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนดินยกระดับเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่  13 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 91,000

ก่อสร้างถนนดินยกระดับเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่  19 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 91,000

ก่อสร้างถนนดินยกระดับเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่  21 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าบ้าน
ลานไผ่ 0.00 0.00 58,000.00 350,000.00 -14.29 % 300,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 158,000.00 938,000.00 482,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 158,000.00 938,000.00 482,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 158,000.00 1,328,000.00 802,000

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยนํ้า
ใส ไร้ผักตบชวา (KICK OFF) ประจําปี 
2561

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการรักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน  
ประจําปี 2561 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 90,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:18 หน้า : 31/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการรักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อ
เฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 
พรรษา

0.00 0.00 0.00 90,000.00 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการอาหารชุมชนวิถีพอเพียง เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการอาหารชุมชนวิถีพอเพียง 
ประจําปี 2561 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 420,000.00 470,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 32,840.00 63,000.00 0 % 63,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 32,840.00 63,000.00 63,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 32,840.00 483,000.00 533,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น คสล.(ถนน
นํ้าล้นผ่าน)  พร้อมขุดลอกหน้าฝาย(แก้ม
ลิง) เฉลิมพระเกียรติตามแนวทางอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ  หมู่ที่  15

0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น คสล.(ถนน
นํ้าล้นผ่าน)  พร้อมขุดลอกหน้าฝาย(แก้ม
ลิง) เฉลิมพระเกียรติตามแนวทางอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ  หมู่ที่  9

0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:18 หน้า : 32/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น คสล.(ถนน
นํ้าล้นผ่าน)  พร้อมขุดลอกหน้าฝาย(แก้ม
ลิง) เฉลิมพระเกียรติตามแนวทางอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ ระหว่างหมู่ที่  
18- หมู่ที่ 7

0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น คสล.(ถนน
นํ้าล้นผ่าน) พร้อมขุดลอกหน้าฝาย 
(แก้มลิง) เฉลิมพระเกียรติ ตามแนวทาง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
หมู่ที่  13

0.00 0.00 1,594,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น คสล.(ถนน
นํ้าล้นผ่าน) พร้อมขุดลอกหน้าฝาย 
(แก้มลิง) เฉลิมพระเกียรติ ตามแนวทาง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
หมู่ที่  2

0.00 0.00 1,594,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น คสล.(ถนน
นํ้าล้นผ่าน) พร้อมขุดลอกหน้าฝาย 
(แก้มลิง) เฉลิมพระเกียรติ ตามแนวทาง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
หมู่ที่  21

0.00 0.00 1,600,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น คสล.(ถนน
นํ้าล้นผ่าน) พร้อมขุดลอกหน้าฝาย 
(แก้มลิง) เฉลิมพระเกียรติ ตามแนวทาง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
หมู่ที่  23

0.00 0.00 1,600,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น คสล.(ถนน
นํ้าล้นผ่าน) พร้อมขุดลอกหน้าฝาย 
(แก้มลิง) เฉลิมพระเกียรติ ตามแนวทาง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
หมู่ที่  4

0.00 0.00 1,600,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขุดลอกคลอง  หมู่ที่  13  บ้าน
หนองโสน  ตามแนวพระราชดําริ เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 
 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 
พรรษา ในวันที่  12  สิงหาคม  2559

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:18 หน้า : 33/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการขุดสระนํ้าสาธารณะ หมู่ที่  21 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการขุดสระนํ้าสาธารณะ หมู่ที่  22 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการขุดสระนํ้าสาธารณะ หมู่ที่  26 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการขุดสระนํ้าสาธารณะ หมู่ที่  6 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการขุดสระนํ้าสาธารณะเพื่อการ
เกษตร หมู่ที่ 20 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 113,000

โครงการขุดสระนํ้าสาธารณะเพื่อการ
เกษตร หมู่ที่ 22 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 113,000

โครงการขุดสระนํ้าสาธารณะเพื่อการ
เกษตร หมู่ที่ 25 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 113,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 8,188,000.00 5,699,000.00 339,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 8,188,000.00 5,699,000.00 339,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ 0.00 0.00 8,220,840.00 6,182,000.00 872,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 0.00 8,378,840.00 7,510,000.00 1,674,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 0.00 256,356.00 347,085.00 -0.54 % 345,200

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 20,514,000.00 4.16 % 21,368,400

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 4,819,200.00 9.96 % 5,299,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0.00 0.00 132,000.00 180,000.00 30 % 234,000

สํารองจ่าย 0.00 0.00 1,059,842.79 2,381,314.00 20.28 % 2,864,307

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 0.00 455,334.00 425,658.00 0.2 % 426,504

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:18 หน้า : 34/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 0.00 0.00 348,700.00 361,050.00 7.53 % 388,229

รวมงบกลาง 0.00 0.00 2,252,232.79 29,028,307.00 30,925,840

รวมงบกลาง 0.00 0.00 2,252,232.79 29,028,307.00 30,925,840

รวมงบกลาง 0.00 0.00 2,252,232.79 29,028,307.00 30,925,840

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 0.00 2,252,232.79 29,028,307.00 30,925,840

รวมทุกแผนงาน 123,020.70 0.00 56,648,798.81 101,810,200.00 102,000,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:50:18 หน้า : 35/35



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า
อําเภอ เขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 0.00 99,284.28 98,000.00 22.45 % 120,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 0.00 0.00 362,963.36 363,000.00 -11.85 % 320,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 24,200.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 2,958.00 3,500.00 0.00 % 3,500.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 489,405.64 489,500.00 468,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 3,783.00 100.00 3,400.00 % 3,500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 144.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 332,980.00 250,000.00 32.80 % 332,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 1,010.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 3,240.00 3,500.00 0.00 % 3,500.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 20.00 1,500.00 66.67 % 2,500.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 1,500.00 66.67 % 2,500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 343,677.00 283,600.00 371,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบี้ย 0.00 0.00 1,163,923.39 1,377,000.00 0.00 % 1,377,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 1,163,923.39 1,377,000.00 1,377,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 255,500.00 227,900.00 0.00 % 227,900.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

หน้า : 1/2วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:45:43



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 0.00 2,900.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 258,400.00 254,900.00 254,900.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 0.00 0.00 466,981.38 1,533,000.00 -69.60 % 466,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 10,809,309.91 9,819,000.00 10.08 % 10,809,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 8,881,566.14 9,078,000.00 11.02 % 10,078,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 217,462.21 290,000.00 0.00 % 290,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 4,487,764.32 4,557,000.00 0.00 % 4,557,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 9,653,218.05 7,856,000.00 22.87 % 9,653,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 167,177.85 139,000.00 20.14 % 167,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 152,361.16 248,400.00 -38.81 % 152,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 0.00 0.00 119,629.00 179,000.00 0.00 % 179,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล 0.00 0.00 520.00 510.00 -1.96 % 500.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 34,955,990.02 33,699,910.00 36,351,500.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 33,220,742.00 65,705,290.00 -3.85 % 63,177,100.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 0.00 33,220,742.00 65,705,290.00 63,177,100.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 70,432,138.05 101,810,200.00 102,000,000.00

หน้า : 2/2วันที่พิมพ์ : 21/9/2560  16:45:43



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 11,520,210 1,934,580 13,454,790

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 5,956,920 0 5,956,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,563,290 1,934,580 7,497,870

งบดําเนินงาน 6,685,955 427,000 7,112,955

    ค่าตอบแทน 1,187,000 135,000 1,322,000

    ค่าใช้สอย 4,181,955 210,000 4,391,955

    ค่าวัสดุ 792,000 82,000 874,000

    ค่าสาธารณูปโภค 525,000 0 525,000

งบลงทุน 914,800 22,000 936,800

    ค่าครุภัณฑ์ 414,800 22,000 436,800

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 500,000 0 500,000

งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000

    รายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000

                                             รวม 19,150,965 2,383,580 21,534,545

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 35,000 575,000 610,000

    ค่าใช้สอย 0 500,000 500,000

    ค่าวัสดุ 0 75,000 75,000

    ค่าสาธารณูปโภค 35,000 0 35,000

งบลงทุน 50,000 410,400 460,400

    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 410,400 460,400

งบเงินอุดหนุน 74,900 0 74,900

    เงินอุดหนุน 74,900 0 74,900

                                             รวม 159,900 985,400 1,145,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า
อําเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 4,135,320 0 0 4,135,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,135,320 0 0 4,135,320

งบดําเนินงาน 696,000 5,847,435 50,000 6,593,435

    ค่าตอบแทน 50,000 0 0 50,000

    ค่าใช้สอย 261,000 1,639,280 50,000 1,950,280

    ค่าวัสดุ 255,000 4,208,155 0 4,463,155

    ค่าสาธารณูปโภค 130,000 0 0 130,000

งบลงทุน 1,219,800 235,000 0 1,454,800

    ค่าครุภัณฑ์ 199,800 200,000 0 399,800

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,020,000 35,000 0 1,055,000

งบเงินอุดหนุน 0 7,923,000 185,000 8,108,000

    เงินอุดหนุน 0 7,923,000 185,000 8,108,000

                                             รวม 6,051,120 14,005,435 235,000 20,291,555

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000

    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 420,000 420,000

    เงินอุดหนุน 420,000 420,000

                                             รวม 520,000 520,000



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 562,620 0 562,620

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 562,620 0 562,620

งบดําเนินงาน 142,000 200,000 342,000

    ค่าตอบแทน 45,000 0 45,000

    ค่าใช้สอย 67,000 0 67,000

    ค่าวัสดุ 30,000 200,000 230,000

งบลงทุน 39,800 0 39,800

    ค่าครุภัณฑ์ 39,800 0 39,800

งบรายจ่ายอื่น 0 95,000 95,000

    รายจ่ายอื่น 0 95,000 95,000

                                             รวม 744,420 295,000 1,039,420

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,498,740 0 0 1,498,740

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,498,740 0 0 1,498,740

งบดําเนินงาน 440,000 0 870,000 1,310,000

    ค่าตอบแทน 45,000 0 0 45,000

    ค่าใช้สอย 355,000 0 200,000 555,000

    ค่าวัสดุ 40,000 0 670,000 710,000

งบลงทุน 1,938,600 14,197,000 250,000 16,385,600

    ค่าครุภัณฑ์ 79,600 450,000 250,000 779,600

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,859,000 13,747,000 0 15,606,000

งบเงินอุดหนุน 400,000 2,800,000 0 3,200,000

    เงินอุดหนุน 400,000 2,800,000 0 3,200,000

                                             รวม 4,277,340 16,997,000 1,120,000 22,394,340



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 1,258,000 1,258,000

    ค่าใช้สอย 1,258,000 1,258,000

งบเงินอุดหนุน 662,000 662,000

    เงินอุดหนุน 662,000 662,000

                                             รวม 1,920,000 1,920,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 210,000 150,000 360,000

    ค่าใช้สอย 0 150,000 150,000

    ค่าวัสดุ 210,000 0 210,000

งบเงินอุดหนุน 0 195,000 195,000

    เงินอุดหนุน 0 195,000 195,000

                                             รวม 210,000 345,000 555,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 320,000 533,000 853,000

    ค่าใช้สอย 20,000 470,000 490,000

    ค่าวัสดุ 0 63,000 63,000

    ค่าสาธารณูปโภค 300,000 0 300,000

งบลงทุน 482,000 339,000 821,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 482,000 339,000 821,000

                                             รวม 802,000 872,000 1,674,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 30,925,840 30,925,840

    งบกลาง 30,925,840 30,925,840

                                             รวม 30,925,840 30,925,840



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า
อําเภอ เขาฉกรรจ์   จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 102,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 19,150,965 บาท
งบบุคลากร รวม 11,520,210 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 5,956,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้กับนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆละ 21,120 บาท/เดือน และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน  2 อัตราๆ ละ 11,610 บาท/เดือน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.  2554 (สํานักงานปลัด อบต.) (รหัสบัญชีงาน 00111)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆละ 1,900 บาท/เดือน และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน  2 อัตราๆ ละ 950 บาท/เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.  2554(สํานักงานปลัด อบต.) (รหัสบัญชีงาน 00111)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,900 บาท/เดือน และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน  2 อัตราๆละ 950 บาท/เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.  2554(สํานักงานปลัด อบต.)  (รหัสบัญชีงาน 00111)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 90,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1อัตราๆ ละ 7,560 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.  2554(สํานักงานปลัด อบต.) (รหัสบัญชีงาน 00111)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,242,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆละ 11,610 บาท/เดือน  ตําแหน่งรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,500
 บาท/เดือน ตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 54
 อัตราๆละ 7,560 บาท/เดือน ตําแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,560 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.  2554 (สํานักงานปลัด อบต.) (รหัสบัญชีงาน 00111)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,563,290 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,909,740 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 6 ตําแหน่ง 8
  อัตรา  ดังนี
1 ตําแหน่งนักบริหารงานท้องถิน อบต.  2  อัตรา
2 ตําแหน่งนักบริหารงานทัวไป  1  อัตรา
3 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   1  อัตรา
4 ตําแหน่ง นิติกร   1  อัตรา
5 ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล  1  อัตรา
6 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ    2  อัตรา
(สํานักงานปลัด อบต.) (รหัสบัญชีงาน 00111)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 34,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   2
  อัตรา  (สํานักงานปลัด อบต.) (รหัสบัญชีงาน 00111)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน จํานวน 2
 ตําแหน่ง 3 อัตรา  ได้แก่ ตําแหน่งนักบริหารงานท้องถิน  2
 อัตรา  ตําแหน่งนักบริหารงานทัวไป  1  อัตรา  (รหัสบัญชีงาน 00111)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,053,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน  10 ตําแหน่ง  25
  อัตรา ดังนี
  1 ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
  2 ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  3 อัตรา
  3 ตําแหน่งพนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา  3   อัตรา
  4 ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1 อัตรา
  5 ตําแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา
  6 ตําแหน่งยาม 1 อัตรา
  7 ตําแหน่งพนักงานสูบนํา 1 อัตรา
  8 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
  9 ตําแหน่งคนงานทัวไป จํานวน  7 อัตรา 
 10 ตําแหน่งคนงานประจํารถขยะ จํานวน  6 อัตรา
(สํานักงานปลัด อบต.) (รหัสบัญชีงาน 00111)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 313,470 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้าง จํานวน 8
 ตําแหน่ง 22  อัตรา ดังนี
  1 ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  3 อัตรา
  2 ตําแหน่งพนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา  2   อัตรา
  3 ตําแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา
  4 ตําแหน่งยาม 1 อัตรา
  5 ตําแหน่งพนักงานสูบนํา 1 อัตรา
  6 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
  7 ตําแหน่งคนงานทัวไป จํานวน  7 อัตรา 
  8 ตําแหน่งคนงานประจํารถขยะ จํานวน  6 อัตรา
(สํานักงานปลัด อบต.) (รหัสบัญชีงาน 00111)

เงินอืนๆ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน ตําแหน่งนัก
บริหาร อบต. (ปลัด อบต.) จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,000 บาท/เดือน ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที มท 0809.3/ว 28  ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548  เรืองแนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน(การ
กําหนดให้ข้าราชหรือพนักงานส่วนท้องถินระดับ 8 ขึนไป ได้รับเงินเดือน
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)  (รหัสบัญชีงาน 00111)
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งบดําเนินงาน รวม 6,685,955 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,187,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 995,000 บาท

(1) ค่าปฏิบัติราชการแทนตําแหน่งทีว่างและค่าตอบแทนอืนทีจําแป็นต้อง
จ่ายตามระเบียบกฎหมาย  (สํานักงานปลัด อบต.)  (รหัสบัญชี 00111)
(2) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) ประจําปีงบ
ประมาณ 2561  ตังไว้  โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2557 (สํานักงาน
ปลัด อบต.) (รหัสบัญชี 00111)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 85,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอก
เวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (สํานักงานปลัด อบต
.) (รหัสบัญชีงาน 00111)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม (สํานักงานปลัด อบต.)    (รหัสบัญชี
งาน 00111)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล และคณะผู้
บริหาร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิม
เติม (สํานักงานปลัด อบต.)  (รหัสบัญชีงาน 00111)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
กฎหมาย (สํานักงานปลัด อบต.) (รหัสบัญชีงาน 00111)  
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ค่าใช้สอย รวม 4,181,955 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 486,955 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 150,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่าง ๆ ค่ารับวารสารสิงพิมพ์ ค่าล้าง
อัดรูป และล้างฟิล์มค่าเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตลอดถึงค่าจ้าง
เหมาบริการอืน ๆ (สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 118) (รหัสบัญชีงาน 00111) 

(2) ค่าใช้จ่ายเพือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าค่าใช้
จ่ายในโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดถึงการจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ  (สํานักงานปลัด อบต.)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 123) (รหัสบัญชีงาน 00111)

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ตังไว้ 250,000 บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเข้าอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือผู้มี
สิทธิ ตามระเบียบกฎหมาย (สํานักงานปลัด อบต.)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 118) (รหัสบัญชีงาน 00111)

(4) ค่าใช้จ่ายในการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัดทําแผน
พัฒนา ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจและจัดเก็บ
ข้อมูล พืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
การจัดเก็บข้อมูล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.2/ว 4413 ลงวันที 30 ตุลาคม 2556 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที 2 กุมภาพันธ์ 2558
 (สํานักงานปลัด อบต.)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 129) (รหัสบัญชีงาน 00111)

(5) ค่าเช่า/บริการพืนทีเก็บข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2561 ตังไว้ 6,955 บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
เช่า/บริการพืนทีข้อมุลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2561
 (สํานักงานปลัด อบต.)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 119) (รหัสบัญชี 00111)  

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 185,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ค่ารับรองใน
การประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม  2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
และค่าเลียงรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (สํานักงานปลัด อบต
.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 118) (รหัสบัญชี
งาน 00111)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในกรณี
พนักงานส่วนตําบลหรือลูกจ้างกระทําผิดต่อบุคคลภายนอกตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (สํานักงานปลัด อบต
.)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 119) (รหัสบัญชี
งาน 00111)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 75,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ และค่าเช่าทีพัก ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล คณะผู้บริหาร หรือผู้
มีสิทธิตามระเบียบกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และที
แก้ไขเพิมเติม  (สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 121) (รหัสบัญชีงาน 00111)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 1,500,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์การบริหารส่วนตําบลตามที
กฎหมายกําหนด อีกทังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การ
รณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้แทนราษฎร และหรือ
สมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดสถานที ค่า
วัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ  ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 119) (รหัสบัญชี 00111)

โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จํานวน 450,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการในด้านสถานที การอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน การประชาสัมพันธ์ หรืองานด้านอืน ๆ ตามทีได้รับ
มอบหมาย ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 82) (รหัสบัญชีงาน 00111)

โครงการฝึกอบรม อปท.ยุคใหม่ร่วมใจก้าวไกลสู่อาเซียน ประจําปี 2561 จํานวน 30,000 บาท
เพือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ารับรองค่ากระดาษ และค่าเครืองเขียน  แบบพิมพ์  ค่าวัสดุ  ค่า
อุปกรณ์ค่าป้าย   ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าดอกไม้  ค่ากระเช้าดอกไม้  ค่า
ตกแต่งสถานที  ค่าพาหนะค่าเช่าทีพัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าของขวัญและของทีระลึก  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 122)  (รหัสบัญชีงาน 00111)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ประจําปี2561

จํานวน 50,000 บาท

เพือส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที โดยจ่าย
เป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษ และค่า
เครืองเขียน  แบบพิมพ์  ค่าวัสดุ  ค่าอุปกรณ์ค่าป้าย  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่า
ดอกไม้  ค่ากระเช้าดอกไม้  ค่าตกแต่งสถานที  ค่าพาหนะค่าเช่าทีพัก ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าของขวัญและของทีระลึกค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต
.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 121) (รหัสบัญชี
งาน 00111)  
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โครงการเพิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ประจําปี 2561

จํานวน 850,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเพือเพิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากร
ของท้องถิน การศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง และผู้นําชุมชน  (สํานักงานปลัด อบต.)  (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 121) (รหัสบัญชีงาน 00111)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 520,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี
(1) ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตังไว้ 70,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ  ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต
.)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 117)  (รหัสบัญชี
งาน 00111)

(2) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตังไว้ จํานวน 450,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาอาคาร
สํานักงาน ตลอดถึงอาคารหรือพืนทีทีเกียวเนืองกับอาคารสํานักงานเช่น
กระเบืองหลังคา ฝ้าเพดาน ประตู สนาม ลานจอดรถ ฯลฯ  (สํานักงาน
ปลัด อบต.)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 118
)  (รหัสบัญชีงาน 00111)

ค่าวัสดุ รวม 792,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 97,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.)  (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 117) (รหัสบัญชีงาน 00111)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นหลอดไฟ สายไฟ สวิตซ์ ฯลฯ ของ
อาคารหรือสถานทีทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 117) (รหัสบัญชีงาน 00111)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก ฯลฯ(สํานักงานปลัด อบต.)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564 หน้า 117)  (รหัสบัญชีงาน 00111)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น ค้อน ตะปู  ไม้ อิฐ  หิน ปูนซิ
เมนต์  ทราย  ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 117) (รหัสบัญชีงาน 00111)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะทีใช้ในการ
ปฏิบัติงานทีเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล (สํานักงาน
ปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 117) (รหัส
บัญชีงาน00111)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์ส่วนกลางและรถ
จักรยานยนต์ (สํานักงานปลัด อบต.)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561
-2564 หน้า 117) (รหัสบัญชีงาน 00111)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการประชา
สัมพันธ์  เช่น กระดาษ กระดาน  สี  พู่กันฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต
.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 117) (รหัสบัญชี
งาน 00111)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส โปรแกรม หมึก
พิมพ์ ฯลฯ และวัสดุอืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ (สํานักงานปลัด อบต
.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 117) (รหัสบัญชี
งาน 00111)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 525,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 420,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับสํานักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล (สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 124) (รหัสบัญชีงาน 00111)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลและเป็น
ค่าบริการคู่สายโทรศัพท์ในการเชือมโยงระบบอินเตอร์เน็ตขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  (สํานักงานปลัด อบต.)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 124) (รหัสบัญชีงาน 00111)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณี ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตราไปรษณี ฯลฯ (สํานัก
งานปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124
) (รหัสบัญชีงาน 00111)

งบลงทุน รวม 914,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 414,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองถ่ายเอกสารระบบดิจอตอล (ขาว-ดํา) จํานวน 210,000 บาท
เพือจัดซือเครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว- ดํา) ขนาดความเร็ว 50
 แผ่นต่อนาที เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน  เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิด
หมึกผง ย่อ-ขยายได้ รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  พ.ศ. 2561-2564 หน้า 158) (รหัสบัญชี 00111) 
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จัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 22,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 4 หลัง ตามรายละเอียด
และคุณลักษณะทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดโดยจัดซือตามราคา
ท้องตลาด (สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561-
2564 หน้า 158) (รหัสบัญชี 00111)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือไมค์ไร้สาย ลําโพงติดผนัง พร้อมติดตัง จํานวน 70,000 บาท
เพือจัดซือไมค์แบบไร้สาย ชุดละ 8 ตัว จํานวน 2 ชุด  ลําโพงติด
ผนัง จํานวน 4 ตัว พร้อมติดตัง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหว้า  ตามรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกําหนดโดยจัดซือตามราคาท้องตลาด (สํานักงานปลัด อบต
.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561-2564 หน้า 159) (รหัส
บัญชี 00111)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบ 1 จํานวน 66,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซ์อเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบ 1   (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)  ตังไว้ราคาชุดละ 22,000 บาท จํานวน 3
 ชุด โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี  
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core)
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดัง
นี               
   (1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐษนไม่น้อย
กว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics  Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
   (2)  ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
 -  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
  (1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  (2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing  Unit  ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  (3)  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงจงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 -  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  หรือชนิด Solid  State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร) (สํานัก
งานปลัด อบต.)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 158) (รหัสบัญชี
งาน 00111) 
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จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 30,000 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบ 2 (33 หน้า/นาที) ตังไว้ราคาชุดละ 15,000
 บาท จํานวน 2 เครืองโดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)
สํานักงานปลัด อบต. (แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564
) หน้า 158) (รหัสบัญชีงาน 00111) 

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า -ขนาด 800 VA จํานวน 16,800 บาท
เพือจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  ตังไว้ราคาเครือง
ละ 2,800 บาท จํานวน 6 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)
(สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 158) (รหัสบัญชีงาน 00111) 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ก่อสร้างห้องสุขาสําหรับบริการประชาชนทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองหว้า

จํานวน 500,000 บาท

เพือเป็นค่าก่อสร้างห้องสุขาสําหรับบริการประชาชน ทีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองหว้า  ตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนด (สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564 หน้า 118) (รหัสบัญชีงาน 00111) 

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท
ค่าจ้างทีปรึกษาโดยจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกทีเป็นกลางดําเนิน
การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล (สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 123) (รหัสบัญชี 00111)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,383,580 บาท
งบบุคลากร รวม 1,934,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,934,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,026,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 4 อัตรา ดังนี
(1) ตําแหน่งนักบริหารงานคลัง  1 อัตรา
(2) ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1 อัตรา
(3) ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1 อัตรา
(4) ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  1 อัตรา  
(กองคลัง)  (รหัสบัญชีงาน 00113)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 34,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ดังนี
(1) ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1 อัตรา
(2) ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  1 อัตรา 
 (กองคลัง)  (รหัสบัญชีงาน 00113)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถินตําแหน่งนักบริหาร
งานคลัง  จํานวน  1  อัตรา (กองคลัง) (รหัสบัญชีงาน 00113)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 766,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3 ตําแหน่ง จํานวน 5
 อัตรา  ดังนี
(1) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
(2) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
(3) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 อัตรา
(กองคลัง)  (รหัสบัญชีงาน 00113)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 64,740 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้าง จํานวน 2
 ตําแหน่ง จํานวน 3 อัตรา  ดังนี
(1) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 อัตรา
(2) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชิ 1 อัตรา
(กองคลัง)  (รหัสบัญชีงาน 00113)

งบดําเนินงาน รวม 427,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบพัสดุ (กอง
คลัง) (รหัสบัญชีงาน 00113)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 85,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอก
เวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  (กองคลัง)  (รหัส
บัญชีงาน 00113)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม (กอง
คลัง) (รหัสบัญชีงาน 00113)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบล หรือผู้มีสิทธิได้
รับตามระเบียบ กฎหมาย (กองคลัง)  (รหัสบัญชีงาน 00113)

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 85,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเข้าอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิตามระเบียบกฎหมาย (กอง
คลัง) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 118) (รหัสบัญชี
งาน 00113)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลระบบแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว
 462 ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.3/ว 67  ลงวันที 9 มกราคม 2555 (กอง
คลัง) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 122) (รหัสบัญชี
งาน 00113)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 45,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้มี
สิทธิตามระเบียบกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และที
แก้ไขเพิมเติม  (กองคลัง) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 121) (รหัสบัญชีงาน 00113)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ (กองคลัง) (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 117)  (รหัสบัญชีงาน 00113)
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ค่าวัสดุ รวม 82,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ (กองคลัง) (แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 117) (รหัสบัญชีงาน 00113)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ทีใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  (กอง
คลัง) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 117) (รหัสบัญชี
งาน 00113)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 32,000 บาท
เป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผนดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์ ฯลฯ และ
วัสดุอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  (กองคลัง) (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 117) (รหัสบัญชีงาน 00113)

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 4 หลัง ตามรายละเอียด
และคุณลักษณะทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดโดยจัดซือตามราคา
ท้องตลาด (กองคลัง) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 160) (รหัสบัญชี 00113)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 159,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าให้กับป้อมตํารวจชุมชนของตําบลหนองหว้า
จํานวน 2 แห่ง (บ้านซับสมบูรณ์ และบ้านคลองเจริญ) (สํานักงานปลัด อบ
ต.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124)  (รหัส
บัญชี 00121)

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยเพิมเติมกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตัง ตามรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
ทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด (สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 117)  (รหัสบัญชี 00121)
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งบเงินอุดหนุน รวม 74,900 บาท
เงินอุดหนุน รวม 74,900 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 74,900 บาท
อุดหนุนงบประมาณให้กับสถานีตํารวจภูธรเขาฉกรรจ์ เพือดําเนินงาน
ตาม โครงการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดโดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม (ตํารวจอาสา) ประจําตําบลหนองหว้า  เพือออกตรวจร่วมกับเจ้า
หน้าทีตํารวจ (สํานักงานปลัด อบต.)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564 หน้า 143  (รหัสบัญชี 00121)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 985,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 575,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การดําเนินงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จํานวน 500,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า ในภารกิจอํานาจ
หน้าทีตามระเบียบกฎหมายของศูนย์ เช่น ด้านการบริหารศูนย์ การจัดซือ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ทีเกียวข้อง ค่าตอบแทนของสมาชิกฯ ในการออกปฏิบัติ
หน้าที ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฎิบัต
◌ิงานและมีปริมาณทีเพียงพอ เช่น โครงการ/กิจกรรมฝึกอบรม อป
พร. และการฝึกทบทวน ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เนือง
ในวัน อปพร.ในวันที 22 มีนาคมของทุกปี (สํานักงานปลัด  อบต.)  (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 75)  (รหัสบัญชี 00123)

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันรถบรรทุกนําสําหรับแจกจ่ายนําอุปโภค บริโภค ฯลฯ
 ค่านํามันสําหรับเครืองสูบนําในกรณีเกิดภัยแล้งให้แก่ผู้ประสพภัย และค่า
นํามันสําหรับเรือในกรณีเกิดอุทกภัยและอืน ๆ (สํานักงานปลัด อบต
.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 117)  (รหัส
บัญชี 00123)

งบลงทุน รวม 410,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 410,400 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
จัดซือเครืองดับเพลิง จํานวน 20,400 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 20
 ปอนด์  จํานวน  8  เครือง เพือติดตัง  ณ อาคารสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบล   (สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564 หน้า 160)  (รหัสบัญชี 00123)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 390,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษารถบรรทุกนํา และเรือขององค์การ
บริหารส่วนตําบล (สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 117)   (รหัสบัญชีงาน 00123)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 6,051,120 บาท
งบบุคลากร รวม 4,135,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,135,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,026,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 3  ตําแหน่ง  8
 อัตรา ดังนี
(1) นักบริหารงานการศึกษา 1 อัตรา
(2) นักวิชาการศึกษา  1  อัตรา
(3) ครู คศ.1 จํานวน 6 อัตรา
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (รหัสบัญชีงาน 00211)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถิน   ตําแหน่งนักบริหาร
งานการศึกษา จํานวน  1  อัตรา  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) (รหัสบัญชีงาน 00211)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,832,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง จํานวน   3  ตําแหน่ง  15
 อัตรา  ดังนี 
(1)  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  2 อัตรา
(2)  ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  8 อัตรา
(3)  ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก  5 อัตรา
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (รหัสบัญชีงาน 00211)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 234,180 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้าง จํานวน3
ตําแหน่ง13 อัตรา ดังนี  
  1 ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา
  2 ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  8 อัตรา
  3 ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก  4 อัตรา 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (รหัสบัญชีงาน 00211)

งบดําเนินงาน รวม 696,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอก
เวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559(กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (รหัสบัญชีงาน 00211)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (รหัสบัญชีงาน 00211)
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เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบล หรือ
ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ กฎหมาย (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) (รหัสบัญชีงาน 00211)

ค่าใช้สอย รวม 261,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเข้าอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิตามระเบียบกฎหมาย (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564 หน้า 125)   (รหัสบัญชีงาน 00211)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้มี
สิทธิตามระเบียบกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และที
แก้ไขเพิมเติม  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 125) (รหัสบัญชีงาน 00211)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 26,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตรา
คนละ 2,000 บาท/ปีจํานวน 13 คน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ตามวิทยุในราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0893.3/ว 1501 ลงวันที 3 สิงหาคม2553) ค่าใช้
จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก อัตราคนละ 2,000 บาท/ปี จํานวน 11
 คน  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 126)   (รหัสบัญชีงาน 00211)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 65,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี
(1) ค่าซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ตังไว้  50,000  บาท  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 125
)    (รหัสบัญชีงาน 00211)

(2) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ตังไว้  15,000 บาท  (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564 หน้า 125)   (รหัสบัญชีงาน 00211)

ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น
กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 125
)   (รหัสบัญชีงาน 00211)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
เพือจัดซือพัดลมพร้อมติดตังให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล ตามจํานวน รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลกําหนด (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 125)   (รหัสบัญชี 00211)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก ฯลฯ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองหว้า  จํานวน 6 ศูนย์  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 125
)   (รหัสบัญชีงาน 00211)

วัสดุการเกษตร จํานวน 80,000 บาท
เพือจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้  หญ้า ดิน ปุ๋ย อุปกรณ์อืน ๆ ฯลฯ
 สําหรับประดับตกแต่งสถานทีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบริเวณทีเกียว
เนือง  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ. 2561-2564 หน้า 125)   (รหัสบัญชีงาน 00211)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส โปรแกรม หมึกพิมพ์ฯ
ลฯและวัสดุอืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 125
)   (รหัสบัญชีงาน 00211)

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจัดซือวัสดุให้กับให้กับศูนย์พัฒนเด็กเล็ก จํานวน 6 ศูนย์ เช่น ชันวาง
เอนกประสงค์กล่องเก็บอุปกรณ์ ฯลฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 125
)   (รหัสบัญชีงาน 00211)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 130,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 126)   (รหัสบัญชีงาน 00211)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ. 2561-2564 หน้า 126)   (รหัสบัญชีงาน 00211)
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งบลงทุน รวม 1,219,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 199,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือครุภัณฑ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท
จัดซือครุภัณฑ์สํานักงานให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6
 ศูนย์ เช่น โต๊ะ เก้าอี  ตู้ ล็อกเกอร์ ฯลฯ  ตามจํานวนรูปแบบรายการและ
คุณลักษณะเฉพาะทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 162)   (รหัสบัญชีงาน 00211)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือโทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 60,000 บาท
จัดซือโทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED TV)  ขนาด 55 นิว จํานวน 2
 เครือง ราคา 30,000บาท ตังไว้ 60,000 บาท เพือใช้สําหรับเป็นสือการ
เรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี  
 - ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920x1080 พิกเซล
 - ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา 55 นิว
 - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
 - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
 - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และ
ภาพยนต์
 - มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
 รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 161)    (รหัสบัญชี 00211)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบ 1 จํานวน 22,000 บาท
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบ 1   (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว) ตังไว้ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี  
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core)
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดัง
นี               
   (1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐษนไม่น้อย
กว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics  Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
   (2)  ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
 -  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
  (1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  (2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing  Unit  ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  (3)  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงจงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 -  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  หรือชนิด Solid  State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 161)  (รหัสบัญชีงาน 00211) 
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จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 15,000 บาท
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบ 2 (33 หน้า/นาที) ตังไว้ราคา 15,000 บาท จํานวน 1 เครืองโดยมี
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 161)    (รหัสบัญชีงาน 00211) 

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,800 บาท
จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตังไว้ราคา 2,800
 บาท จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 162)    (รหัสบัญชีงาน 00211) 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,020,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ก่อสร้างอาคารหัองครัวและห้องนําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน หมู่ที 
13

จํานวน 770,000 บาท

ก่อสร้างอาคารห้องครัวและห้องนําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน หมู่
ที 13 ตําบลหนองหว้า   ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน แบบที สถ.ศพด.2  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 78)    (รหัสบัญชี 00211)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 250,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิด
ชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ. 2561-2564 หน้า 126)   (รหัสบัญชีงาน 00211)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 14,005,435 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,847,435 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,639,280 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าพาหนะนําส่งเด็กไปโรงพยาบาล จํานวน 2,480 บาท
เพือเป็นค่าพาหนะนําส่งเด็กไปสถานพยาบาล  คนละ 10
 บาท จํานวน  248  คน  เพือเป็นค่าพาหนะนําส่งเด็กไปสถาน
พยาบาล   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 77)   (รหัสบัญชีงาน 00212)

ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1,215,200 บาท
เพือเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  6  ศูนย์ จํานวน
เด็ก 248  คน คนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน (ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วัน
ที 10 มิถุนายน 2560) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3301  ลงวันที 14  มิถุนายน  2560  (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 76
)   (รหัสบัญชี 00212)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 421,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครืองเล่น
พัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 6 ศูนย์ จํานวนเด็ก 248 คน คนละ 1,700 บาท  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301  ลงวัน
ที 14   มิถุนายน 2560 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 126)     (รหัสบัญชี 00212)

ค่าวัสดุ รวม 4,208,155 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 4,158,155 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน  6  ศูนย์  ตังไว้ 475,218 บาท  จํานวน
เด็ก 248  คน คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน(ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วัน
ที 10 มิถุนายน 2560)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที 14  มิถุนายน  2560  (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 76) (รหัสบัญชี 00212)
(2) เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองหว้า ตังไว้ 3,682,937 บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
อาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 จํานวน  1,922
 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน (ข้อมูลจากจํานวนเด็ก ณ
. วันที 10 มิถุนายน 2560)   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที 14  มิถุนายน  2560
  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 76)   (รหัสบัญชี 00212)

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ. 2561-2564 หน้า 76)    (รหัสบัญชี 00212)
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งบลงทุน รวม 235,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
จัดซือเครืองเล่นสนามสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 200,000 บาท
จัดซือเครืองเล่นสนาม สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทีอยูในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลตามจํานวน  รูปแบบรายการทีองค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนด  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 161)    (รหัสบัญชี 00212)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 35,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าติดตังเหล็กดัด มุ้งลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 35,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังเหล็กดัด มุ้งลวดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า  ตามจํานวน รูป
แบบ รายการและเงือนไขทีทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 78)    (รหัสบัญชีงาน 00212)

งบเงินอุดหนุน รวม 7,923,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,923,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 7,923,000 บาท

(1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหว้าตามโครงการดนตรีไทยและดนตรีพืน
เมืองตังไว้ 25,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ โครงการ
ดนตรีไทยและดนตตรีพืนเมือง (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 138
)  (รหัสบัญชี 00212)  

(2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านธารนพเก้าตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตัง
ไว้ 30,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในตามโครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ. 2561-2564 หน้า 141)    (รหัสบัญชี 00212)

(3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติตามโครงการเข้าค่ายพักแรมลูก
เสือเนตรนารีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหว้า ตังไว้ 30,000
 บาท  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ. 2561-2564 หน้า 141)    (รหัสบัญชีงาน 00212)

(4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองเจริญ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนตังไว้ 30,000 บาท   เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานตามโครงการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 140)   (รหัสบัญชีงาน 00212)

(5) อุดหนุนโรงเรียนบ้านซับมะนาวตามโครงการเข้าค่ายธรรมบุตร (บวช
เนกขัมมะ) ตังไว้ 45,000 บาทเพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตาม
โครงการค่าวิทยากรค่าวัสดุค่าอาหารและนําปานะ เป็นต้น  (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 139)   (รหัสบัญชีงาน 00212)

(6) อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม  ตังไว้ 25,000 บาท เพือจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับเด็กนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 - 6 โดยการฝึกสมาธิเดินจง
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กลม ไหว้พระสวดมนต์ และการอบรมธรรมะ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 138
)    (รหัสบัญชีงาน 00212)

(7) อุดหนุน โรงเรียนบ้านหนองกะทะตามโครงการค่ายคุณธรรมนํา
ชีวิต ตังไว้ 20,000 บาท เพือให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะในการปฎิบัต
◌ิตนตามพิธีกรรม เพือให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะในการปฎิบัติตนตาม
พิธีกรรม และคุณธรรม จริยธรรม ศิลธรรมของศาสนาพุทธ เป็นคนดีของ
สังคมและอยู่ร่วมกับผู้อืนได้อยางสันติสุข (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 140
)   (รหัสบัญชีงาน 00212)

(8)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองนางามตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
นําความรู้ ตังไว้ 15,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างให้นัก
เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะกระบวนการวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และคิดริเริมสร้าง
สรรค์  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ. 2561-2564 หน้า 140)    (รหัสบัญชีงาน 00212) 

(9)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาดิน ตามโครงการกีฬาสัมพันธ์ชุมชน ตัง
ไว้  15,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสัมพันธ์
ชุมชน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ. 2561-2564 หน้า 142)    (รหัสบัญชีงาน 00212)

(10)  โครงการอาหารกลางวัน  ประเภทอุดหนุนวัสดุอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน (สพฐ.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า ตัง
ไว้ 7,688,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล และ
เด็ก ป.1 - ป.6 จํานวน  1,922 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200
 วัน (ข้อมูลจากจํานวนเด็ก ณ. วันที 10 มิถุนายน 2560)   ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301  ลงวัน
ที 14  มิถุนายน  2560  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 137)    (รหัสบัญชี 00212)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 235,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ส่งเสริมการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองหว้า จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตําบล
หนองหว้า ตามมติทีประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนอง
หว้า และกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้อง  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 83
)    (รหัสบัญชีงาน 00214)

งบเงินอุดหนุน รวม 185,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 185,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 165,000 บาท
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(1) อุดหนุนโรงเรียนในพืนทีตามนโยบายของรัฐในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จํานวน 9 แห่ง ๆ ละ  5,000 บาท ตังไว้ 45,000
 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดภายในโรงเรียน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 142)  (รหัสบัญชี 00214)

(2)  อุดหนุนสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว ตามโครงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน  "เฉลิม
ราชกุมารี" อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  ตังไว้ 120,000
  บาท  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ. 2561-2564 หน้า 139)   (รหัสบัญชี 00214)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่ากระแสไฟฟ้าค่าบริการอินเตอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้องกับการให้บริการของศูนย์ตามแนวทางทีให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
เพือพ่อหลวงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0201.3/ว
 2188 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2553 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 139)  (รหัส
บัญชี 00214)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 520,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปี 2561 จํานวน 100,000 บาท
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปี  2561
 ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตังไว้ 100,000 บาท เพือดําเนินการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 0994 ลงวันที 24
 กุมภาพันธ์ 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/729  ลงวันที 31 มีนาคม 2560 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (สํานัก
งานปลัด อบต.)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 79
)  (รหัสบัญชี 00223) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 420,000 บาท
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)ในเขต อบต. เพือเป็นค่าใช้
จ่ายเกียวกับโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต. โดยเป็น
ค่าดําเนินการของ อสม. หมู่บ้านละ 15,000  บาท จํานวน 28 หมู่
บ้าน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุด ที มท
 0891.3/ว 1474 ลงวันที 28  กรกฎาคม 2559 (สํานักงานปลัด อบต
.)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 142)   (รหัส
บัญชี 00223)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 744,420 บาท
งบบุคลากร รวม 562,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 562,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 520,620 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 ตําแหน่ง  2
 อัตรา ดังนี
(1) นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 1 อัตรา
(2) นักพัฒนาชุมชน  1  อัตรา
 (กองสวัสดิการสังคม)   (รหัสบัญชีงาน 00231)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถิน ตําแหน่งนักบริหาร
งานสวัสดิการสังคมจํานวน  1  อัตรา  (กองสวัสดิการสังคม)  (รหัสบัญชี
งาน 00231)

งบดําเนินงาน รวม 142,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอก
เวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  (กองสวัสดิการ
สังคม)   (รหัสบัญชีงาน 00231)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตาม
สิทธิทีควรจะได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไข
เพิมเติม  (กองสวัสดิการสังคม) (รหัสบัญชีงาน 00231)

วันทีพิมพ์ : 22/9/2560  09:52:36 หน้า : 26/50



เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบล หรือ
ผู้มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบ กฎหมาย  (กองสวัสดิการสังคม) (รหัสบัญชี
งาน 00231)

ค่าใช้สอย รวม 67,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเข้าอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิตามระเบียบกฎหมาย  (กอง
สวัสดิการสังคม)   (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 127
) (รหัสบัญชีงาน 00231)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้มี
สิทธิตามระเบียบกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และที
แก้ไขเพิมเติม (กองสวัสดิการสังคม)   (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 127)  (รหัสบัญชีงาน 00231)

ค่าใช้จ่ายเพือสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการจังหวัดสระแก้ว ประจําปี 
2561

จํานวน 7,000 บาท

เพือสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการจังหวัดสระแก้ว ประจําปี 2561 เพือ
ให้คนพิการได้รับทราบนโยบายและมาตรการแนวทางของรัฐในการส่ง
เสริมและพัฒนาศักยภาพ รวมทังเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ
และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างสมําเสมอ และ
เสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และ
สังคมทีมีต่อคนพิการ  ตามหนังสืออําเภอเขาฉกรรจ์ ที  สก 0037.12/ว
 556 ลงวันที 24 กรกฏาคม 2552  (กองสวัสดิการสังคม)   (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 81)  (รหัสบัญชี 00231)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ  (กองสวัสดิการ
สังคม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 127) (รหัสบัญชี
งาน 00231)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)  (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 127)  (รหัสบัญชีงาน 00231)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส โปรแกรม หมึก
พิมพ์ ฯลฯ และวัสดุอืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  (กองสวัสดิการ
สังคม)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 127) (รหัสบัญชี
งาน 00231)

งบลงทุน รวม 39,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบ 1 จํานวน 22,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบ 1   (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว) ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี  
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core)
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดัง
นี               
   (1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐษนไม่น้อย
กว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics  Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
   (2)  ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
 -  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
  (1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  (2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing  Unit  ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  (3)  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงจงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 -  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  หรือชนิด Solid  State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)
 (กองสวัสดิการสังคม)   (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 162)  (รหัสบัญชีงาน 00321) 
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จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ชาวดํา ชนิด Network แบบ 
2

จํานวน 15,000 บาท

เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบ 2 (33 หน้า/นาที) ราคา 15,000 บาท จํานวน 1
 เครืองโดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)
 (กองสวัสดิการสังคม)   (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 162)  (รหัสบัญชีงาน 00231) 

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,800 บาท
เพือจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,800
 บาท จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)
 (กองสวัสดิการสังคม)   (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 163) ) (รหัสบัญชีงาน 00231) 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 295,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ในพืนที เพือส่งเสริมและสนับ
สนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท0808.2/ว 3456  ลงวันที 19
  มิถุนายน 2558  (กองสวัสดิการสังคม)   (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 81) (รหัสบัญชี 00232)
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งบรายจ่ายอืน รวม 95,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 95,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 95,000 บาท
การสังคมสงเคราะห์เพือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ทีพึงในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหว้า ตังไว้ 95,000 บาท ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยทียากไร้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที 7 มีนาคม 2560 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 757  ลงวันที 7
 เมษายน 2560  (กองสวัสดิการสังคม)   (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 80)  (รหัสบัญชี 00232)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,277,340 บาท
งบบุคลากร รวม 1,498,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,498,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 765,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 ตําแหน่ง  4
 อัตรา ดังนี
(1) ตําแหน่งนักบริหารงานช่าง 1 อัตรา
(2) ตําแหน่งนายช่างโยธา 2 อัตรา
(3) ตําแหน่งช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
(กองช่าง) (รหัสบัญชีงาน 00241)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 52,380 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 2 ตําแหน่ง 3 อัตรา ดังนี
(1) ตําแหน่งนายช่างโยธา 2 อัตรา
(2) ตําแหน่งช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
(กองช่าง) (รหัสบัญชีงาน 00241)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถิน  ตําแหน่งนักบริหาร
งานช่าง จํานวน  1  อัตรา (กองช่าง)  (รหัสบัญชีงาน 00241)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 567,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 ตําแหน่ง 4
 อัตรา ดังนี
(1) ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา
(2) ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 2 อัตรา
(กองช่าง) (รหัสบัญชีงาน 00241)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 71,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  2 ตําแหน่ง 4 อัตรา ดังนี
(1) ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา
(2) ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 2 อัตรา 
(กองช่าง) (รหัสบัญชีงาน 00241)
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งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอก
เวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (กองช่าง) (รหัส
บัญชีงาน 00241)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตาม
สิทธิทีควรจะได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไข
เพิมเติม (กองช่าง)  (รหัสบัญชีงาน 00241)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบล หรือ
ผู้มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบ กฎหมาย (กองช่าง)  (รหัสบัญชีงาน 00241)

ค่าใช้สอย รวม 355,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเข้าอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิตามระเบียบกฎหมาย (กอง
ช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 128) (รหัสบัญชี
งาน 00241)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้มี
สิทธิตามระเบียบกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และที
แก้ไขเพิมเติม  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 128) (รหัสบัญชีงาน00241)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 255,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี
(1) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หอกระจายข่าวและ
เสียงตามสายประจําหมู่บ้าน ตังไว้  240,000  บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมและบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน และเป็นค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมหอกระจายจ่ายข่าวและเสียงตามสายขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 97,101)  (รหัสบัญชีงาน 00241)

(2) รายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตังไว้  15,000
  บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ  (กอง
ช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 129) (รหัสบัญชี
งาน 00241)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 128)  (รหัสบัญชีงาน 00241)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันสําหรับเครืองตัดหญ้า เครืองเลือยยนต์ ฯลฯ  (กอง
ช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 128) (รหัสบัญชี
งาน 00241)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส โปรแกรม หมึก
พิมพ์ ฯลฯ และวัสดุอืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์   (กองช่าง)  (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 128) (รหัสบัญชีงาน 00241)
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งบลงทุน รวม 1,938,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 79,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบ 1 จํานวน 44,000 บาท
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบ 1   (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว) ตังไว้ราคาเครืองละ  22,000 บาท จํานวน 2 ชุด โดยมี
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี  
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core)
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดัง
นี               
   (1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐษนไม่น้อย
กว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics  Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
   (2)  ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
 -  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
  (1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  (2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing  Unit  ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  (3)  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงจงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 -  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  หรือชนิด Solid  State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)
 (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 163)  (รหัส
บัญชีงาน 00241) 

วันทีพิมพ์ : 22/9/2560  09:52:36 หน้า : 33/50



จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ 
2

จํานวน 30,000 บาท

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบ 2 (33 หน้า/นาที) ตังไว้ราคาเครืองละ 15,000 บาท จํานวน 2
 เครืองโดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)
 (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 163)  (รหัส
บัญชีงาน 00241) 

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จํานวน 5,600 บาท
จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตังไว้ราคาเครืองละ  2,800
 บาท จํานวน 2 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)
 (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 163)  (รหัส
บัญชีงาน 00241) 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,859,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 11 (กลุ่มเนินค้อ) จํานวน 593,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กทรง
แชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตังระบบและวางท่อส่ง
นําเชือมกับท่อเมนเดิม ตามรูปแบบรายการทีองค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 98
)  (รหัสบัญชีงาน 00241)

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 23 (กลุ่มท่านาน้อย) จํานวน 984,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กทรง
แชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตังระบบและวางท่อส่ง
นํา ตามรูปแบบรายการทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กอง
ช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 99)  (รหัสบัญชี
งาน 00241)
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โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวและติดตังเครืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที 
11 (กลุ่มพนม)

จํานวน 94,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวและติดตังเครืองเสียงพร้อม
อุปกรณ์ ตามแบบและคุณลักษณะเฉพาะทีองค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนด   (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 96
)  (รหัสบัญชีงาน 00241)

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวและติดตังเครืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที 
14 (กลุ่มบ้านน้อยเนินกลาง)

จํานวน 94,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวและติดตังเครืองเสียงพร้อม
อุปกรณ์ ตามแบบและคุณลักษณะเฉพาะทีองค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนด   (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 96
)  (รหัสบัญชีงาน 00241)

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวและติดตังเครืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที 
25 (กลุ่มหน้าวัดทุ่งหลวง)

จํานวน 94,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวและติดตังเครืองเสียงพร้อม
อุปกรณ์ ตามแบบและคุณลักษณะเฉพาะทีองค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนด   (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 96
)  (รหัสบัญชีงาน 00241)

งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 400,000 บาท
เพือเป็นค่าขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าให้กับหน่วยงานทีอยู่ในสังกัด
หรือโครงการทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบล เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้าน ฯลฯ ตามรูปแบบรายการและค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าส่วนภุ
มิภาคจังหวัดสระแก้ว โดยปฏิบัติตามแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
หมวดเงินอุดหนุนเพิมเติม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 2916  ลงวันที  27  กันยายน  2553 (กองช่าง)  (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 145)  (รหัสบัญชีงาน 00241)

งานไฟฟ้าถนน รวม 16,997,000 บาท
งบลงทุน รวม 14,197,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 450,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือไฟกระพริบพลังแสงอาทิตย์ (Solar Cell) จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือไฟกระพริบพลังแสงอาทิตย์(SoLar Cell)พร้อมติด
ตัง จํานวน 9 ดวง เพือติดตังตามจุดเสียงในการเกิดอุบัติเหตุเพือเป็นการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองหว้า โดยมีรายละเอียดและอุปกรณ์ ดังนี
 - โคมไฟผลิตจากพลาสติกโพลีคาร์บอเนต ขนาด 300 มม./ 10 วัตต์
 - แผงโซล่าเซลล์ (SOLAR CELL PANEL)
 - แบตเตอรี (BATTERY)
 - อุปกรณ์ส่องสว่าง (LED)
 - เสาเหล็ก 
 (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 163)   (รหัส
บัญชี 00242)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาไฟกระพริบพลังแสงอาทิตย์ (SoLar Cell) เช่น
เปลียนแบ็ตเตอร์รี หลอดไฟ ฯลฯ  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 82)   (รหัสบัญชี 00242)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 13,747,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที  11 (สายโปร่งเกตุ-ลานไผ่) จํานวน 497,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 194.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนทีผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  970 ตาราง
เมตร ตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 93) (รหัสบัญชี 00242)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 23 (สายบ้านท่านา-กลุ่มท่า
นาน้อย)

จํานวน 207,000 บาท

เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว  80.00  เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด   (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 93)  (รหัสบัญชี 00242)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 6 (ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

จํานวน 213,000 บาท

เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตรยาว  100.00  เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 90)   (รหัสบัญชี 00242)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 1 จํานวน 213,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 89)   (รหัสบัญชี 00242)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 10 จํานวน 213,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 90)   (รหัสบัญชี 00242)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 11 จํานวน 213,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 90)   (รหัสบัญชี 00242)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 12 จํานวน 213,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 90)   (รหัสบัญชี 00242)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 13 จํานวน 213,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 91)   (รหัสบัญชี 00242)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 14 จํานวน 213,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 91)   (รหัสบัญชี 00242)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 15 จํานวน 423,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  800 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 91)   (รหัสบัญชี 00242)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 16 จํานวน 213,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 91)   (รหัสบัญชี 00242)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 17 จํานวน 318,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  600 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 91)   (รหัสบัญชี 00242)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 18 จํานวน 213,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 91)   (รหัสบัญชี 00242)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 19 จํานวน 213,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 91)   (รหัสบัญชี 00242)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 2 จํานวน 213,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 89)   (รหัสบัญชี 00242)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 20 จํานวน 213,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 91)   (รหัสบัญชี 00242)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 21 จํานวน 213,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 91)   (รหัสบัญชี 00242)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 22 จํานวน 213,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 92)   (รหัสบัญชี 00242)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 23 จํานวน 213,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 92)   (รหัสบัญชี 00242)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 24 จํานวน 213,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 92)   (รหัสบัญชี 00242)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 25 จํานวน 213,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 92)   (รหัสบัญชี 00242)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 26 จํานวน 213,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 92)   (รหัสบัญชี 00242)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 27 จํานวน 213,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 92)   (รหัสบัญชี 00242)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 28 จํานวน 213,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 92)   (รหัสบัญชี 00242)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 3 จํานวน 213,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 89)   (รหัสบัญชี 00242)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 4 จํานวน 213,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 90)   (รหัสบัญชี 00242)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 5 จํานวน 213,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 90)   (รหัสบัญชี 00242)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 6 จํานวน 213,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 90)   (รหัสบัญชี 00242)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 7 จํานวน 213,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 90)   (รหัสบัญชี 00242)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 8 จํานวน 213,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 90)   (รหัสบัญชี 00242)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 9 จํานวน 213,000 บาท
เพือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.30 เมตร  หรือมีพืนผิวจราจร คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 90)   (รหัสบัญชี 00242)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าจ้างเหมารถเกรดเดอร์ สําหรับเกรดถนนภายในหมู่บ้าน จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างปรับเกรดถนนภายในหมู่บ้านจํานวน  28 หมู่
บ้านๆ ละ 25,000 บาทตามสายทางและปริมาณงานและข้อกําหนด  ที
องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด   (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ. 2561-2564 หน้า 97) (รหัสบัญชี 00242)

ค่าจ้างเหมารถเกรดเดอร์สําหรับเกรดถนนสายหลักในพืนที จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างปรับเกรดถนนสายหลักในพืนที ตามสายทางและ
ปริมาณงานและข้อกําหนด  ทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด   (กอง
ช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 98) (รหัส
บัญชี 00242)

ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางในความรับผิดชอบของ อบต. จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมถนนลาดยางทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตามปริมาณงานรูปแบบรายการทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 89) (รหัสบัญชี 00242)

ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จํานวน 2,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านทีเป็น
หลุม บ่อ จํานวน 28 หมู่บ้าน ๆละ 100,000 บาท ตามสายทางและ
ปริมาณงานและข้อกําหนดทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กอง
ช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 97) (รหัส
บัญชี 00242)

ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลักภายในพืนที จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนสายหลักในพืนทีพร้อมปรับเกลีย
เรียบตามปริมาณงานและข้อกําหนดทีองค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 97
)   (รหัสบัญชี 00242)

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 6  (สายธารนพเก้า-เขาไก่ฟ้า) จํานวน 1,751,000 บาท
เพือเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที  6 (สายธารนพเก้า-เขา
ไก่ฟ้า) โดยปูแอสฟานติกส์คอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 700.00
 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนทีปูแอสฟานติกส์ไม่น้อยกว่า 4,200
 ตารางเมตร  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 93) ตามรูปแบบรายการทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (รหัส
บัญชี 00242)
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ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที 6 (สายธารนพเก้า-คลองนางาม) จํานวน 500,000 บาท
ปรับปรุงถนนลาดยาง  หมู่ที  6 (สายธารนพเก้า - คลองนางาม) โดยซ่อม
สร้างผิวทางปูแอสฟานติกส์คอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00
  เมตร ยาว 152.84  เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนทีปูแอสฟานติกส์
ไม่น้อยกว่า 917 ตารางเมตร ตามรูปแบบรายการทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลกําหนด  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 89)  (รหัสบัญชี 00242)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,800,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,800,000 บาท
เพืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้วเพือเป็นค่าติดตังไฟฟ้า
สาธารณะตามหมู่บ้านชุมชน หรือจุดเสียงในการเกิดอุบัติเหตุในพืนที
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า ตามรูปแบบรายการและค่าใช้
จ่าย ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว  (กองช่าง)   (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 145)  (รหัสบัญชี 00242)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 870,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การบริหารจัดการขยะ จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้านในพืนทีตําบล
หนองหว้า  เช่น ค่าจัดทําป้าย ค่าก่อสร้างสถานทีเก็บรวบรวมขยะ
อันตราย ค่าขนส่งขยะ  ค่าบริการกําจัดขยะ ค่าจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการขยะ ฯลฯ  (สํานักงานปลัด อบต.)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ. 2561-2564 หน้า 132)  (รหัสบัญชี 00244)

ค่าวัสดุ รวม 670,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันรถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตําบล ในการ
ให้บริการกําจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูล เพือควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษทีมี
ผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน (กอง
ช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 128)  (รหัส
บัญชี 00244)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแต่งกายสําหรับพนักงานประจํารถ
ขยะ เช่น เสือกีกสีสะท้อนแสง ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.)  (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 128)  (รหัสบัญชี 00244)

วัสดุอืน จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือถังขยะเพือให้การกําจัดขยะมูลฝอย สิง
ปฏิกูล เพือควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษทีมีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิ
ภาพ และคุณภาคชีวิตของประชาชน ตามจํานวนและรูปแบบเงือนไขที
องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (สํานักงานปลัด อบต.)  (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 131) (รหัสบัญชีงาน 00244)
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งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมตลอดถึงบํารุงรักษารถบรรทุกขยะขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 129) (รหัสบัญชีงาน 00244)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,920,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,258,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,258,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน (สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 84) (รหัสบัญชีงาน 00252)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 138,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ตัง
ไว้  40,000 บาท เพือสนับสนุนจุดตรวจร่วมภายในพืนที ในด้านสิง
อํานวยความสะดวกต่างๆของผู้ปฎิบัติงาน เช่น การจัดสถานทีไฟแสง
สว่าง  อาหาร เครืองดืม ฯลฯ ให้กับจุดตรวจร่วมเพือลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ  กรมส่ง
เสริมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว 1634  ลง
วันที 22 กันยายน 2557 (สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 84)  (รหัสบัญชี 00252)

(2) โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน แผนการดําเนินงาน ตัง
ไว้ 98,000 บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน แผนการดําเนินงาน เพือนําแผนพัฒนาท้องถินไปสู่การ
ปฏิบัติ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 0600    ลงวันที  29
 มกราคม 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที 12 มีนาคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.3/ว 5797  ลงวันที 10 ตุลาคม  2559 (สํานักงานปลัด อบต
.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 129)   (รหัส
บัญชี 00252)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จํานวน 500,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอืนๆ ทีมีความจํา
เป็นและเหมาะสมเช่นกิจกรรมทําบุญตักบาตรในเทศกาลเข้าพรรษา ทํา
บุญตักบาทเทโวโลหณะเทศกาลออกพรรษา การแข่งขันกีฬาในระดับ
ต่างๆ กิจกรรมอําเภอเคลือนที  จังหวัดเคลือนที หรืองานประเพณี
ต่างๆ  การจัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ  การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม การปลูก
ต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก ฯลฯ (สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 82) (รหัสบัญชีงาน 00252)

โครงการ "การศึกษาเพือต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน  (โครงการ 
D.A.R.E.)

จํานวน 45,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ"การศึกษาเพือต่อต้านยาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน"(โครงการ D.A.R.E.)เพือสนับสนุนหน่วยงานตํารวจ
ในการปฎิบัติหน้าทีเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและวางกลไก
การส่งเสริมตํารวจ D.A.R.E.  ในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนัก
เรียนชัน ประถมศึกษา ปีที 5 -6 ในสถานศึกษาทีอยู่ในเขตพืนทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองหว้า (สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 83) (รหัสบัญชี 00252)

โครงการ/กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อบต. จํานวน 300,000 บาท
เพือดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดขององค์การบริหารส่วนตําบลตามบทบาทภารกิจและอํานาจหน้าทีทีรับ
ผิดชอบโดยนํากรอบยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเป็นแนว
ทางในการดําเนินงาน และสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสียง  เช่น เด็ก
และเยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษา ไม่ให้เข้าไปเกียวข้องกับยาเสพ
ติด และการดําเนินกิจกรรมการบําบัดฟืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และการ
สร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสียง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.0810.3/ว 1102  ลงวันที  1  กรกฎาคม  2557
 (สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 84) (รหัสบัญชี 00252)

โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองหว้า ประจําปี 2561

จํานวน 200,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการแข่งกีฬาสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ องค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
หว้า ประจําปี 2561 เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และวัสดุ อุปกรณ์ทีเกียวข้องกับการจัด
กิจกรรม (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 85)  (รหัสบัญชี 00252)

โครงการจัดตังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้อง
ถิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0214/ว 1344  ลง
วันที  5  มิถุนายน  2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 935 ลงวันที 6 มิถุนายน 2557(สํานักงาน
ปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 130) (รหัส
บัญชี 00252)
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งบเงินอุดหนุน รวม 662,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 662,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 242,000 บาท
 (1) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเขาฉกรรจ์ (ฝ่ายความมันคง)ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอเขาฉกรรจ์ ตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายเสพติดอําเภอเขาฉกรรจ์ ปี 2561 ตัง
ไว้ 192,000 บาท โดยมีกิจกรรมทีจะดําเนินการดังนี  (รหัส
บัญชี 00252)
 - กิจกรรมที 1 การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพ
ติด ปี 2561  งบประมาณ  20,000 บาท
 - กิจกรรมที  2  เร่งรัดค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการ
บําบัด ปี 2561  งบประมาณ  20,000 บาท
 - กิจกรรมที 3 สกัดกันยาเสพติด ช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
สงกรานต์  ปี 2561  งบประมาณ  112,000 บาท
 - กิจกรรมที  4  การแข่งขันกีฬาอําเภอเขาฉกรรจ์ต้านยาเสพ
ติดฯ  ปี 2561 งบประมาณ  40,000 บาท
ตามหนังสือ อําเภอเขาฉกรรจ์ ที สก 0718.2(ศป.ปส.อ.)/ว 520  ลงวัน
ที  12 กรกฎาคม 2560(สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ. 2561-2564 หน้า 143)  (รหัสบัญชี 00252)

(2) อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดสระแก้ว(ศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว) ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดประจําปีงบประมาณ 2561 ตังไว้  50,000 บาท เพือเป็น
ค่าใช้จ่ายของศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
สระแก้ว (ศป.ปส.จ.สระแก้ว)  ตามหนังสือ  สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถินจังหวัดสระแก้ว ที สก 0023.3/ว 566  ลงวันที  3
 กรกฎาคม  2560  (สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 144)  (รหัสบัญชี 00252)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 420,000 บาท
อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการยุทธศาสตร์สระแก้ว
เมืองแห่งความสุข ภายใต้ 4   ดีวิถีพอเพียง  ตังไว้  420,000 บาท  เพือ
อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการเมืองแห่งความสุข ภาย
ใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง เพือให้คณะกรรมการหมู่บ้านนํางบประมาณไปขับ
เคลือนตามแผนงานยุทธศาสตร์จังหวัด สระแก้ว เมืองแห่งความสุข ภาย
สต้ 4  ดี วิถีพอเพียง ตามหนังสือ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน
นจังหวัดสระแก้ว ที สก 0023.3/ว 504  ลงวันที  26 พฤษภาคม  2559
 (สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 135)  (บัญชีงาน 00252)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 210,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กีฬา ให้กับหมู่บ้าน จํานวน 28 หมู่บ้าน  (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564 หน้า 86)  (รหัสบัญชีงาน 00262)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 345,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท
โครงการจัดงานบายศรีสู่ขวัญรดนําดําหัวผู้สูงอายุประจําปี พ.ศ. 2561
  ตังไว้  150,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานบายศรีสู่ขวัญรดนําดําหัวผู้
สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม ของทีระลึกให้กับผู้สูงอายุ ค่าเช่า
เต้น เก้าอี และวัสดุ อุปกรณ์ทีเกียวข้อง (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 87)  (รหัส
บัญชีงาน 00263)

งบเงินอุดหนุน รวม 195,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 195,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 195,000 บาท

(1) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเขาฉกรรจ์ ตามโครงการการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯและงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.  2561 ตังไว้  45,000  บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตาม
โครงการตามหนังสืออําเภอเขาฉกรรจ์ ที สก 0718.1/ว 554  ลงวัน
ที  18 กรกฎาคม  2560  (สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 144)   (รหัสบัญชีงาน 00263)

(2) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเขาฉกรรจ์ ตามโครงการจัดงานสืบ
สานวัฒนธรรมเบืองบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจําปี 2561
 ตังไว้  50,000  บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ดําเนินการในส่วนการจัดขบวนแห่และกิจกรรมอืน ๆ ตามหนังสืออําเภอ
เขาฉกรรจ์   ที สก 0718.1/ว 243  ลงวันที 31 มีนาคม  2559   (สํานัก
งานปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 145
)  (รหัสบัญชีงาน 00263)

(3) อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดสระแก้วตามโครงการจัดสร้างอุทยาน
พุทธมณฑลสระแก้ว ประจําปีงบประมาณ 2561 ตังไว้  100,000
  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเพือจัดสร้างอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ประจําปีงบ
ประมาณ 2560 ตามหนังสือที สก 0023.3/ว 504  ลงวันที 26
 พฤษภาคม 2559 (เป็นโครงการบูรณาการร่วมระหว่างจังหวัดสระแก้ว
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินในปีงบประมาณ 2560)   (สํานักงาน
ปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 145
)   (รหัสบัญชีงาน 00263)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 802,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริการและสนับ
สนุนเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

จํานวน 20,000 บาท

 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการดําเนินการตามภารกิจของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  (สํานักงาน
ปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 71)  (รหัส
บัญชี 00321)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้าบ้านลาน
ไผ่   (สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 130)  (รหัสบัญชีงาน 00321)

งบลงทุน รวม 482,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 482,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนนดินยกระดับเพือการเกษตร หมู่ที  13 จํานวน 91,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินยกระดับเพือการเกษตร ขนาด
กว้าง   7.00 เมตร ยาว  700.00  เมตร  สูงโดยเฉลีย 0.60 เมตร ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด   (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 104)   (รหัสบัญชี 00321)

ก่อสร้างถนนดินยกระดับเพือการเกษตร หมู่ที  19 จํานวน 91,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินยกระดับเพือการเกษตร ขนาด
กว้าง   7.00 เมตร ยาว  700.00  เมตร  สูงโดยเฉลีย 0.60 เมตร ตาม
แบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 104)   (รหัสบัญชี 00321)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้าบ้านลานไผ่ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้าบ้านลาน
ใผ่ เช่น เครืองสูบนํา ตู้ควบคุม คลองส่งนํา หม้อแปลงไฟฟ้า บ้านพัก
พนักงานสูบนํา ฯลฯ (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 116)   (รหัสบัญชีงาน 00321)

วันทีพิมพ์ : 22/9/2560  09:52:37 หน้า : 46/50



งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 872,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 533,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยนําใส ไร้ผักตบชวา (KICK OFF) 
ประจําปี 2561

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยนําใส ไร้ผัก
ตบชวา (KICK  OFF) ประจําปี 2561  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายแหล่งนํา
ปลอดผักตบชวา ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  (สํานักงานปลัด อบต.)  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 134) (รหัสบัญชีงาน 00322)

โครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน  ประจําปี 2561 จํานวน 90,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน  เพือเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70
 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ พระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรนําและป่า รวม
ทังสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิงแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 1060 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2559
  (สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 85)    (รหัสบัญชีงาน 00322)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระ
ราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพือคุ้ม
ครอง ดูและ บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 164 ลงวันที 26 มกราคม  2558  (สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 133)   (รหัสบัญชี 00322)

โครงการอาหารชุมชนวิถีพอเพียง ประจําปี 2561 จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารชุมชนวิถีพอเพียง   ประจําปี  2561
  เพือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที 9  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 9
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  และส่งเสริม
การดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 1659  ลงวันที 24 สิงหาคม  2553 (สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 133)   (รหัสบัญชี 00322)

ค่าวัสดุ รวม 63,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 63,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ยากําจัดวัชพืช ฯลฯ  (สํานักงาน
ปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 134
)   (รหัสบัญชีงาน 00322)
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งบลงทุน รวม 339,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 339,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการขุดสระนําสาธารณะเพือการเกษตร หมู่ที 20 จํานวน 113,000 บาท
เพือเป็นค่าขุดสระนําสาธารณะเพือการเกษตร หมู่ที 20 ขนาด
กว้าง 35.00 เมตร  ยาว 35.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 3,099  ลูกบาศก์เมตร ตามแบบทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลกําหนด  (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 109)   (รหัสบัญชี 00322)

โครงการขุดสระนําสาธารณะเพือการเกษตร หมู่ที 22 จํานวน 113,000 บาท
เพือเป็นค่าขุดสระนําสาธารณะเพือการเกษตร หมู่ที  22  ขนาด
กว้าง 35.00 เมตร  ยาว 35.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 3,099  ลูกบาศก์เมตร ตามแบบทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลกําหนด  (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 110)  (รหัสบัญชี 00322)

โครงการขุดสระนําสาธารณะเพือการเกษตร หมู่ที 25 จํานวน 113,000 บาท
เพือเป็นค่าขุดสระนําสาธารณะเพือการเกษตร  หมู่ที 25  ขนาด
กว้าง 35.00 เมตร  ยาว 35.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 3,099  ลูกบาศก์เมตร ตามแบบทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลกําหนด  (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 109) (รหัสบัญชี 00322)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 30,925,840 บาท
งบกลาง รวม 30,925,840 บาท
งบกลาง รวม 30,925,840 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 345,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างทีองค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องจ่ายพระ
ราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 , หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ด่วนที
สุด ที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที  22  มกราคม  2557  เรือง การจ่ายเบีย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง , หนังสือ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5
/ว 81  ลงวันที 10 กรกฎาคม  2557  เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที สม 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักว้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศง 2661 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ส
 1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัวไป
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายการเงินเดือน เงินสวัสดิการ
สําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิมค่าครองชีพ และ
เงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง  (สํานักงานปลัด อบต.)  (รหัส
บัญชี 00411)
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 21,368,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,712  คน  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 และและหนังสือ กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0810.6/ว 1234  ลงวันที  23
  มิถุนายน  2560  เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ   (กองสวัสดิการ
สังคม) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 87)  (รหัส
บัญชี 00411)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 5,299,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพคนพิการ  จํานวน 552  คน   โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบียความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
)  และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0810.6
/ว 1234  ลงวันที  23  มิถุนายน  2560  เรือง การซักซ้อมแนวทางการ
ตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้
จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุด
หนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ    (กองสวัสดิการสังคม) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564 หน้า 87) (รหัสบัญชี 00411)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 234,000 บาท
เพือจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จํานวน 39 คน ตาม
หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0810.6/ว
 1198  ลงวันที  20 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัวไป
สําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์   (กอง
สวัสดิการสังคม) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 88
)  (รหัสบัญชีงาน 00411)

สํารองจ่าย จํานวน 2,864,307 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยหนาว ภัยแล้ง  อัคคีภัย และไฟ
ป่า โดยถือปฎิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0313.4/ ว 667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545,  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที  6  มิถุนายน  2559  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที  15 กรกฎาคม 2559   (สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 88)  (รหัสบัญชีงาน 00411)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 426,504 บาท
(1) ทุนการศึกษาสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก ตังไว้จํานวน 30,000 บาท เพือจ่าย
เป็นทุนการศึกษาให้กับครูผู้ดูแลเด็ก ซึงจัดสรรค่าธรรมเนียมการ
ศึกษา  งวดที 3 อัตราคนละ 30,000 บาทซึงเป็นไปตามบันทึกข้อกตลง
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0816.4/ว 1507  ลงวันที 3 สิงหาคม 2559  (สํานักงาน
ปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 130) (รหัส
บัญชีงาน 00411)

(2) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที (สปสช.) ตังไว้  396,504  บาท เพือจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลงวันที 29 กันยายน 2552  เรืองการกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้
องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการ กอง
ทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรืพืนที พ.ศ. 2552 โดยให้
องค์การบริหารส่วนตําบลสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติกล่าวคือองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง สมทบต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (อบต.หนองหว้า ได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยใช้
จํานวนประชากร 22,028 คน  45 บาท/ คน เป็นเงิน 991,260
 บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1263
 ลงวันที 30 พฤษภาคม 2557   (สํานักงานปลัด อบต.) (แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 88) (รหัสบัญชีงาน 00411)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 388,229 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ( กบท.)  ประจําปีงบประมาณ 2561  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2500 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2546
 และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 30  ลงวันที 12  กรกฎาคม  2560  เรือง ซักซ้อม
การส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคํานวณจากประมาณการรายรับ (โดยไม่
ต้องนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุด
หนุน มารวมคํานวณ) ในอัตราร้อยละ 1  (สํานักงานปลัด อบต.) (รหัส
บัญชีงาน 00411) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า

อําเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 102,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 468,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 120,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 320,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง
ภาษีป้าย จํานวน 25,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 3,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 371,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 332,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 2,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 3,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 2,500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,377,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 1,377,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 254,900 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 227,900 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะขายแบบแปลนได้
เท่าเดิม
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 25,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 36,351,500 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 466,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
น้อยลง
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,809,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
เพิ่มขึ้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 10,078,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
เพิ่มขึ้น
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 290,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่า
เดิม
ภาษีสุรา จํานวน 4,557,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่า
เดิม
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 9,653,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
เพิ่มขึ้น
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 167,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
เพิ่มขึ้น
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 152,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
น้อยลง
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 179,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่า
เดิม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
น้อยลง
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 63,177,100 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 63,177,100 บาท

ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
น้อยลง
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