
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองข่า
อําเภอ เกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 49,489,175 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,128,140 บาท
งบบุคลากร รวม 6,777,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,928,740 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายก/รองนายก อบต.หนองข่า ดังนี
- นายก อบต.           เป็นเงิน 244,800 บาท
- รองนายก อบต. จํานวน 2 คน เป็นเงิน 269,300 บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 48,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก อบต.หนอง
ข่า ดังนี
- นายก อบต.           เป็นเงิน 24,000 บาท
- รองนายก อบต. จํานวน 2 คน เป็นเงิน 24,120บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 48,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก อบต.หนองข่า ดังนี
- นายก อบต.           เป็นเงิน 24,000 บาท
- รองนายก อบต. จํานวน 2 คน เป็นเงิน 24,120บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนตําแหน่งเลขานุการนายก อบต  จํานวน 1 คน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,232,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.หนองข่า ประกอบด้วย
- ประธานสภา อบต.              จํานวน 134,640 บาท
- รองประธานสภา อบต.      จํานวน 110,640 บาท
- สมาชิกสภา อบต. จํานวน 22 คน    จํานวน 1,900,800บาท
- เลขานุการสภา อบต.              จํานวน 86,400 บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,848,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,710,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ดังนี
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล     จํานวน 486,720 บาท
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล    จํานวน 416,160 บาท
- นักบริหารงานทัวไป              จํานวน 389,400 บาท
- นักทรัพยากรบุคคล                       จํานวน 293,880 บาท 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         จํานวน 299,640 บาท
- นิติกร                จํานวน 498,600 บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ              จํานวน 366,560 บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 123,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่ง ปลัด อบต./เพิมค่าครองชีพชัว
คราว/เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ให้แก่พนักงานส่วนตําบลตาม
ระเบียบ คําสังและหนังสือสังการ เรืองการให้ข้าราชการและลูกจ้างได้รับ
เงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 222,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสังการ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 720,100 บาท
1) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 288,100 บาท  ดังนี
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ                     จํานวน 168,532 บาท
- ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ทักษะ) จํานวน 119,568 บาท
2) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 432,000 บาท ดังนี
- ตําแหน่ง คนงานทัวไป จํานวน 2 อัตรา        เป็นเงิน 216,000 บาท
- ตําแหน่ง ยาม จํานวน 1 อัตรา                    เป็นเงิน 108,000 บาท
- ตําแหน่ง ภารโรง จํานวน 1 อัตรา               เป็นเงิน 108,000 บาท 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป ตามระเบียบ คําสังและหนังสือสังการ เรืองการให้
ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 1,268,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 174,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย คณะกรรมการ
สอบคัดเลือก คณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการ
เลือกตัง และคณะกรรมการอืนๆ ทีได้รับการแต่งตังจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้ปฏิบัติหน้าทีอันเป็นประโยชน์และเงินรางวัลในการ
นําจับตัวผู้กระทําผิด (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบลและลูกจ้าง ตามระเบียบกฎหมาย (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วันทีพิมพ์ : 29/10/2561  14:09:47 หน้า : 2/39



ค่าเช่าบ้าน จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 395,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เย็บปกหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่า
กําจัดสิงปฏิกูล ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังประปา ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณ ค่าจ้างเหมารังวัดแนวเขตทีสาธารณะ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติด
ตังโทรศัพท์ การติดตังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตําบลความเร็วสูง รวม
ถึงธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืนๆ ในการติดตัง ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เครือข่าย internet และการบํารุงดูแลรักษาเครืองคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ตังและค่าจ้างเหมาบริการแรงงานภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่าง
หนึง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินและค่าจ้าง
เหมาอืนๆ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลียงรับรองสําหรับเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืมที
ไม่มีแอลกอฮอล์ อาหารว่างหรือขนมประกอบ ค่าของขวัญหรือของที
ระลึก ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมถึงค่าบริการด้วย และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการรับรองเพือเป็นการรับรองใน
การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไปนิเทศงานตรวจงาน เยียมชม ทัศนะ
ศึกษาดุงาน และการจัดประชุมงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอก
อาณาจักร ได้แก่ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
ประชุม  อบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง หรือบุคคล
อืนใดทีได้รับการแต่งตังจาก อบต. ให้ช่วยปฏิบัติราชการ หรือได้รับคําสัง
แต่งตังจาก อบต. ให้ปฏิบัติงานในหน้าทีทีได้รับอนุญาตให้เดินทางไป
ราชการ และอืนๆทีเกียวข้อง  (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
2.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไป กรณีตําแหน่งว่างนอกจากการครบ
วาระหรือเลือกตังซ่อมสมาชิกสภา อบต. และสําหรับสนับสนุนงานเลือก
ตัง ส.ส,ส.ว,และ ส.อบต.ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์จังหวัดที 1 พัฒนาขีดความสามารถในการ
ผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาด้านการเมืองการและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี หน้าที 59 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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3.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร อบต
.หนองข่า

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์จังหวัดที 1 พัฒนาขีดความสามารถในการ
ผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาด้านการเมืองการและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี หน้าที 61 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
4.โครงการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอบรม ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การอบรม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 61 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาด้านการเมือง และ
การบริหารกิจกานบ้านเมืองทีดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้าง
มูลค่าเพิมอย่างมีประสิทธิภาพ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
5.ค่าใช้จ่ายจัดทําวารสาร สือสิงพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของ 
อบต.

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทําวารสาร เอกสาร สือสิงพิมพ์ จดหมายข่าว ประชา
สัมพันธ์รายงานผลงาน กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร ผลการปฏิบัติงานของ อบ
ต.หนองข่า คู่มือประชาชนและการประเมินความพึงพอใจ ปรากฎในแผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์จังหวัดที 1 พัฒนาขีดความ
สามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาด้านการเมืองการและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี หน้าที 59 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
6.ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง เพือจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้อง ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์จังหวัด
ที 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
อย่างยังยืน ยุทธศาสตร์ที 8 การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม หน้าที 67 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
7. ค่าพวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่มเงินพุ่มทอง และอืนๆ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้ดซือพวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และอืนๆ สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆ ตามวาระ
และโอกาสทีมีความจําเป็นและมีความสําคัญ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
อืนๆ เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองปรินเตอร์  เครืองปรับอากาศและ
อืนๆ ทีเกียวข้อง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไป
ในระยะสัน เช่น เครืองเขียนแบบ
พิมพ์  กระดาษ  ยางลบ  ดินสอ  ปากกา  ธงชาติ ผงหมึกเครืองถ่าย
เอกสาร ไม้บรรทัด สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ ตรายาง สิงพิมพ์ที
ได้จาการซือหรือจ้างพิมพ์ เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที เครืองคิดเลข บัตรประจําตัว
พนักงาน ฯลฯ  และอืนๆทีเกียวกับวัสดุสํานักงานโดยจัดซือตามความจํา
เป็นทีเกียวข้องกับการปฏิบัติราชการ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ ไมโครโฟน ขา
ตังไมโครโฟน และวัสดุทีจําเป็นสําหรับการใช้ปฏิบัติงานราชการทีเกียว
ข้อง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่าเป็นค่าจัดซือแปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก เข่ง ตระกร้า นํายาล้าง
ห้องนํา นํายาล้างจาน นํายาถูพืน นํายาขัดพืน นําจืดทีซือจากเอกชน ผ้าปู
โต๊ะ ผ้าฉาก และวัสดุงานบ้านงานครัวอืนๆ ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน แบตเตอร์
รี นํามันเบรก ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ กันชน รถ
ยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย และวัสดุอืนๆ ฯลฯ สําหรับ
รถยนต์ส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตําบลหนองข่า (ตังจ่ายจากเงินราย
ได้)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน ค่าเปลียนถ่ายนํามัน
เครือง นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง และ
ครุภัณฑ์อืนๆ ของ อบต. ทีได้มาจาการซือหรือการบริจาค (ตังจ่ายจากเงิน
รายได้)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหรือจัดจ้างเพือให้ได้มาซึงวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ เช่น  ป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ กระดาษ
เขียน โปสเตอร์ ค่าตัดแต่งตัวหนังสือ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์ แผ่นซีดี วีดีโอเทป) โฟม  พู่กัน  สี   หรือค่าอัดขยาย
ภาพ   และอืนๆทีเกียวข้อง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  แผ่นดิสก์  แฮนดีไดร์ฟ  ผงหมึกเครือง
ปรินเตอร์  แป้นพิมพ์ เมาส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่างๆ และอืนๆทีเกียว
ข้อง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 394,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนองข่าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองข่า และไฟฟ้าในที
สาธารณะ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
ข่า และในทีสาธารณะ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสํานักงานและให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพือให้ได้ใช้บริการโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอน
เงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเพือให้ได้มาซึงบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น โทร
สาร ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ ค่าเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้
ใช้บริการอินเตอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการระบบ
อินเตอร์เน็ต (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 62,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 62,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- เครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) จํานวน 1 เครือง ติดตังห้องข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดและ
คุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ดังนี
1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 18,000 บีทียู
2) ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3) เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า (electric grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) เป็น
ต้น สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและอุปกรณ์ทําความสะอาดได้
6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 3 (ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไปจากรัฐบาล)

3.เก้าอีสํานักงาน จํานวน 17,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 7 ตัวๆละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 17,500 บาท ปราก
ฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 140 (ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer) 
จํานวน 1 เครือง เพือใช้ในการปฏิบัติงานในสํานักงานปลัด
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (ink tank printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, letter, legal และ costom
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล) 
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
อืนๆ (ครังละไม่เกิน 5,000 บาท ) เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรินเตอร์ เครืองปรับ
อากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอี รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง และวัสดุทรัพย์สิน
อืนๆ อุปกรณ์อืนๆ ทีมีอายุการใช้งานยาวนาน หากซ่อมแล้วไม่สามารถนํา
กลับมาใช้ได้ตามปกติรวมทังครุภัณฑ์อืนๆ ทีเป็นทรัพย์สินของ อบต. ทีได้
จากการซือ หรือการจ้างและผู้บริจาคให้องค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
ข่า (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือองค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดเลาะ ที ชย 82601/476 ลงวันที 11 กรกฎาคม 2561 (ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,121,947 บาท
งบบุคลากร รวม 1,607,947 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,607,947 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,036,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานส่วน
ตําบล ดังนี
-ผู้อํานวยการกองคลัง ระดับต้น                เป็นเงิน   288,120 บาท
-นักวิชาการพัสดุชํานาญการ                    เป็นเงิน   323,760 บาท
-นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ           เป็นเงิน  180,720 บาท
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน       เป็นเงิน   244,320 บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหน่ง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 181,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี จํานวน 1 ตําแหน่ง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 321,307 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2
 ตําแหน่ง ดังนี
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้            เป็นเงิน  170,448 บาท
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                        เป็นเงิน  150,859 บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 26,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไปตามระเบียบฯ คําสังและหนังสือสังการ (ตัง
จ่ายจากเงินรายได้)
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งบดําเนินงาน รวม 508,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 113,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกฎหมาย (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้
ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกฎหมาย (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เย็ปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่า
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําสังพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใข้
จ่ายต่าง ๆ ทีเกียวเนืองค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ทําการอย่าง
ใดอย่างหนึง ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน และค่าจ้างเหมาอืน ๆ ฯลฯ
 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบียเลียงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปประชุม
สัมมนา อบรม ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลอืนใดทีได้
รับคําสังแต่งตัง จาก อบต.หนองข่า ให้ช่วยปฏิบัติราชการในหน้าทีทีได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปราชการและอืน ๆ ทีเกียวข้อง (ตังจ่ายจากเงินราย
ได้)
(2)ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการเคลือนทีจัดเก็บภาษีและบริการเกียวกับ
งานภาษี

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเตรียมสถานที ค่าเอกสารประชา
สัมพันธ์ งานภาษี และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ปรากฎในแผนพัฒนาสี
ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมือง และการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที 1 พัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิม
อย่างมีประสิทธิภาพ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(3)ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดทําแผนทีภาษี และทะเบียนทรัพย์สินและค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที 1 พัฒนาขีดความ
สามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิมอย่างมี
ประสิทธิภาพ  (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
อืน ครังละไม่เกิน 5,000 บาท เพือให้สามารถใช้งานได้ หรือลักษณะงาน
อืนทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร สิน
เปลืองหมดไป มีอายุการใช้งานไม่นาน หรือเปลียนสภาพไปในระยะ
สัน เช่น ปากกา ดินสอ สมุด หมึก ปากกาลบคําผิด ไม้บรรทัดลวดเย็บกระ
ดาษ แม็กเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม ตรายาง ซอง และอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพืน นํายาถูพืน นํายาล้างห้อง
นํา นํายาล้างจาน ช้อนส้อม แก้ว จานรองแก้ว และอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ หมึกพิมพ์ เมน
บอร์ด สายเชือมต่อคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิส แบบซีดี คีร์บอร์ด เครืองอ่าน
ข้อมูล และวัสดุอืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินราย
ได้)

งบลงทุน รวม 6,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้กระจกบานเลือน จํานวน 2 หลัง จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้กระจกบานเลือน ขนาด 2 บาน จํานวน 2
 หลัง ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 6 (ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,084,190 บาท
งบบุคลากร รวม 825,390 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 825,390 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 198,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ดังนี
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 198,840
 บาท (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 530,550 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี
- พนักงานประจํารถบรรทุกนําอเนกประสงค์  จํานวน 151,622 บาท
- พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) จํานวน 139,792 บาท
- พนักงานประจํารถบรรทุกนําอเนกประสงค์ จํานวน 2 อัตรา 
เป็นเงิน 239,136 บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป ตามระเบียบ คําสังและหนังสือสังการ เรืองการให้
ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ตังจ่าย
จากเงินรายได้)
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งบดําเนินงาน รวม 238,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 28,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 28,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ     (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือดําเนินการ เช่น ค่าจ้าง
เหมาแบกหามสัมภาระ ค่าเติมออกซิเจน เติมสารเคมีแห้ง ถังดับเพลิงเคมี
แห้ง และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
อืนๆ เช่น  คอมพิวเตอร์  ปรินเตอร์  เครืองปรับอากาศ  รถยนต์ รถจักรยา
ยนต์ รถบรรทุกนําอเนกประสงค์ ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอีสํานักงาน และ
วัสดุอืนๆ รวมถึงครุภัณฑ์อืนๆ ทีเกียวข้อง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปืน นํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมอง
ข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย และวัสดุอืนๆ ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานดับเพลิง เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุงเท้า ร้อง
เท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และอืนๆทีเกียวข้อง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุดับเพลิง เช่น เครืองดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง สาย
ดับเพลิง หมวกดับเพลิง ชุดดับเพลิง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
- ค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์ จํานวน 1 เครือง เพือใช้ในการปฏิบัติ
งานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีคุณสมบัติดังนี
1) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 31.8 cc
2) มีประสิทธิภาพเครืองยนต์ 3,400 วัตต์ 4.6 แรงม้า
3) เครืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 
4) ขนาดโซ่ 3/8" RSC5
5) ความจุถังเชือเพลิง 250 ซีซี
6) นําหนัก 3.9 kg. เฉพาะตัวเครือง
7) ระบบสตาร์ทเชือกดึงสตาร์ท
8) ความจุนํามันหล่อลืนโซ่ 150 ซีซี
จัดซือตามราคาท้องตลาดทัวไป เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
- ค่าจัดซือถังดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังดับเพลิง จํานวน 10 ถัง ขนาดบรรจุ 15 ปอนด์ จัด
ซือตามราคาท้องตลาดทัวไป เนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 5 (ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
2.ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
การอบรม ค่าอาหาร ค่าจัดเตรียมสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็น ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์จังหวัด
ที 4 ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคน สังคมและการ
ศึกษา หน้า 117
3.ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
การอบรม ค่าอาหาร ค่าจัดเตรียมสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็น ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์จังหวัด
ที 4 ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคน สังคมและการ
ศึกษา หน้า 117
5.ค่าใช้จ่ายโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
การอบรม ค่าอาหาร ค่าจัดเตรียมสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็น ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์จังหวัด
ที 4 ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคน สังคมและการ
ศึกษา หน้า 117
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมนํา จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
การอบรม ค่าอาหาร ค่าจัดเตรียมสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็น ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) (ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,618,880 บาท
งบบุคลากร รวม 1,121,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,121,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 701,880 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตําบลดังนี
-ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เป็น
เงิน  227,400   บาท 
-นักวิชาการศึกษา  เป็นเงิน  336,360  บาท 
-เจ้าพนักงานธุรการ  เป็นเงิน  138,120  บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินปรับเพิม
ตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตําบล (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แพนักงานส่วนตําบลทีมี
สิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป จํานวน  3  อัตรา ดังนี
-คนงานทัวไป  เป็นเงิน  324,000 บาท (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไป ตามระเบียบ
คําสังและหนังสือสังการ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 337,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกฎหมาย(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกฎหมาย (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า  จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  เย็บปกหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  
ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าซักฟอก   ค่าเช่าทรัพย์สินค้าโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าจ้าง
เหมาบริการแรงงานภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่างหนึง ค่าจ้างเหมาซ่อม
แซมทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาอืนๆ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอก
อาณาจักร ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ   ค่าเช่าที
พักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชกการ ประชุมอบรม
สัมมนา ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง หรือบุคคลอืนทีได้
รับแต่งตังจาก  อบต. ให้ช่วยปฏิบัติราชการ หรือได้รับคําสังแต่งตัง
จาก อบต. ให้ปฏิบัติงานในหน้าที ทีได้รับอนุญาตให้เดิน ทางไป
ราชการ  รวมทังจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะสันเช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 เป็ก แลคซีน เทปใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข นํายาลบคํา
ผิด กาว แฟ้ม กรรไกร เครืองคิดเลข สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดลงรับ ลง
ส่งหนังสือ สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ตรายาง ชอล์ก แปลง
ลบกระดาน ซอง
ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ นํามันไข ขีผึงขาตัง (กระดาน) ตะแกรงวางเอกสาร นําดืม ฯลฯ และ
อืนๆ ทีเกียวข้องกับวัสดุสํานักงาน (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมติดตัง ภายในอาคาร
อเนกประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองข่า เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สตาร์เตอร์ บัลลาส เต้ารับ ฟิวส์ และ
วัสดุ ทีจําเป็น ทีเกียวกับงานติดตังไฟฟ้า เพือให้อาคารเอนกประสงค์ ศพด
. อบต.หนองข่า มีไฟฟ้าส่องสว่าง และมีไฟฟ้าใช้ ภายในอาคาร  สําหรับ
จัดกิจกรรมให้เด็กภายในอาคาร และบริการประชาชน (ตังจ่ายจากเงินราย
ได้)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.หนองข่าได้แก่ แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก เข่ง นํายาล้างจาน นํายา
ล้างห้องนํา นํายาเช็ดกระจก นํายาฆ่าเชือ แก้วนํา จานรอง ผ้าปูโต๊ะ จาน
ชาม มีด หม้อ กระทะ ช้อน ช้อนส้อม นําจืด และวัสดุงานบ้านงานครัว
อืนๆ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ หมึกเติมเครือง
พิมพ์  แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ์เมนบอร์ด เมมโมรีชิปคัตชีท ฟิดเดอร์ เมาท์ พรินเตอร์สวิ
ตซิงบ๊อกซ์ เครืองกระจายสัญญาณแผ่นวงจรอิเลคทรอนิค เครืองอ่าน
และ บันทึกข้อมูลแบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์
แบบซีดีรอม แบบออฟติคอล เครืองอ่านข้อมูล แบบซีดีรอม โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ และวัสดุอืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ (ตัง
จ่ายจากเงินรายได้)
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งบลงทุน รวม 160,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 160,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างโมมุงหลังคาทางเดินภายใน ศพด. อบต.หนองข่า จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโดมมุงหลังคาทางเดินภายใน ศพด.อบต. หนองข่า
ขนาดความกว้าง 4 เมตร  ความยาว 30 เมตร  ความสูง 2 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา อบต.หนองข่า กําหนด ปราก
ฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2561 หน้าที 63 ยุทธศาสตร์จังหวัดที 1
 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้าง
มูลค่าเพิมอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,910,456 บาท
งบบุคลากร รวม 3,958,306 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,958,306 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,006,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ครู ดังนี
-ครู  จํานวน  7  คน  เป็นเงิน  2,006,160   บาท
(ตังจ่ายจากเงินอุหนุนทัวไปจากรัฐบาล)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินให้กับพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งครู ทีมีสิทธิได้รับเงิน
วิทยฐานะตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสังการ (ตังจ่ายจากเงินอุหนุน
ทัวไปจากรัฐบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,484,146 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป ดังนี
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน 7
 คน เป็นเงิน 1,052,146  บาท (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)
-พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน  4  คน  เป็น
เงิน  432,000  บาท (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป ตามระเบียบ คําสังและหนังสือสังการ (ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ 48,000 บาท และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจาก 168,000
 บาท)

งบดําเนินงาน รวม 2,870,050 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล และ
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกฎหมาย (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจาก
รัฐบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 1,160,850 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,120,850 บาท

1) เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต
.หนองข่า จํานวน 145  คนๆละ  20 บาท จํานวน  245  วัน  เป็น
เงิน 710,500  บาท
2) เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต
.หนองข่า จํานวน  145  คน ๆละ  1,700  บาท เป็นเงิน 246,500  บาท
3) เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง
ข่า จํานวน  145  คน ๆละ  200  บาท เป็นเงิน 29,000  บาท
4) เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง
ข่า จํานวน  145  คน ๆละ  200  บาท เป็นเงิน 29,000  บาท
5) เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองข่า
จํานวน 145  คน ๆละ  300  บาท เป็นเงิน 43,500  บาท
6) เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง
ข่า
จํานวน 145  คน ๆละ  430  บาท เป็นเงิน 62,350  บาท 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล)
(2) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที เงินรางวัล ของ
รางวัล และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายตามระเบียบและ
หนังสือสังการ ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 57 ยุทธศาสตร์จังหวัดที 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจาก
รัฐบาล)

ค่าวัสดุ รวม 1,659,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือพิมพ์สําหรับทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจํา อบต
.หนองข่า ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 56 ยุทธศาสตร์จังหวัดที 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,643,200 บาท
- ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง
ข่า จํานวน  145  คนๆละ  8  บาท  จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน 301,600
  บาท (ข้อมูล ณ วันที  10  มิถุนายน  2561)
- ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ระดับชัน อนุบาล และเด็ก 
ป.1 – ป.6 ในเขตตําบลหนองข่า  จํานวน  645  คนๆละ  8
  บาท จํานวน  260  วัน เป็นเงิน 1,341,600  บาท (ข้อมูล ณ วันที  10
  มิถุนายน  2561) แยกเป็นรายโรงเรียน ดังนี
   -โรงเรียนบ้านหนองข่า (คุรุประชาวิทยา) จํานวน  88 คน เป็น
เงิน  183,040    บาท
   -โรงเรียนบ้านฉนวน  จํานวน 124 คน เป็นเงิน  257,920  บาท
   -โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา จํานวน 112  คน  เป็นเงิน 232,960
 บาท
   -โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร  จํานวน 110 คน เป็นเงิน 228,800 บาท
   -โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก จํานวน   62  คน  เป็นเงิน 128,960
 บาท
   -โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์     จํานวน  64  คน  เป็นเงิน 133,120 บาท
   -โรงเรียนบ้านห้วยยางดํา     จํานวน  85  คน  เป็นเงิน 176,800 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 3 (ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป)

งบลงทุน รวม 272,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 272,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- ค่าจัดซือตู้กระจกบานเลือน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 1 ตัว ปรากฎในแผนพัฒนาสี
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 3 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
1.ค่าจัดซือโต๊ะ เก้าอี จํานวน 45,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอีนังทํางาน จํานวน 7 ชุดๆ
ละ 6,500  บาท สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองข่า ปรากฎในแผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 2 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจาก
รัฐบาล)
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ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ พร้อมติดตังสําหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.หนองข่า

จํานวน 176,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.หนองข่า รายละเอียดดังนี
1) ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 2 เครืองๆ ละ 28,000
 บาท เป็นเงิน 56,000 บาท รายละเอียดและคุณสมบัติตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี
- ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 24,000 บีทียู
- ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
- เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า (electric grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) เป็น
ต้น สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและอุปกรณ์ทําความสะอาดได้
- มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
2) ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 3 เครืองๆ ละ 40,200
 บาท เป็นเงิน 120,600 บาท รายละเอียดและคุณสมบัติตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี
- ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 30,000 บีทียู
- ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
- เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า (electric grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) เป็น
ต้น สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและอุปกรณ์ทําความสะอาดได้
- มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 3 (ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป)

ครุภัณฑ์กีฬา
ชุดอุปกรณ์ช่วยกรรมการตัดสินกีฬาฟุตซอล จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดอุปกรณ์ช่วยกรรมการตัดสินกีฬาฟุตซอล
 จํานวน  1 ชุด ประกอบด้วย ระบบจับเวลาเดินหน้าถอยหลัง ระบบออด
สัญญาณเสียง                          
มีตัวเลขแสดงผล มีนาฬิกาบอกเวลา  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561
-2564 หน้าที 7 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,810,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,810,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,810,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้แก่นักเรียนตําบลหนองข่า
จํานวน  120,000  บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนทีเป็น
หน่วยดําเนินการแข่งขันกีฬาให้แก่นักเรียนในพืนทีตําบลหนองข่า
(2) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน จํานวน  2,580,000  บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.) จํานวน  7  แห่ง ตังแต่ระดับชันอนุบาลและชัน ป.1 – ป.6
  จํานวน  645  คนๆละ  20  บาท ต่อคน จํานวน  200 วัน(ใช้ข้อมูล  ณ
  10  มิถุนายน  2561)  จัดสรร  100%  แยกเป็นรายโรงเรียน ดังนี
-โรงเรียนบ้านหนองข่า (คุรุประชาวิทยา)  จํานวน  88  คน  เป็น
เงิน  352,000 บาท
-โรงเรียนบ้านฉนวน               จํานวน 124 คน เป็นเงิน 496,000 บาท
-โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา   จํานวน 112 คน เป็นเงิน 448,000 บาท
-โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร     จํานวน 110 คน เป็นเงิน 440,000 บาท
-โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก  จํานวน  62  คน เป็นเงิน  248,000 บาท
-โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์         จํานวน  64  คน เป็นเงิน  256,000 บาท
-โรงเรียนบ้านห้วยยางดํา         จํานวน  85  คน  เป็นเงิน 340,000
 บาท 
(3) เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ให้แก่นักเรียนในตําบล
หนองข่า จํานวน 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันทักษะ
วิชาการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุต่างๆ ทีจําเป็น ค่ารางวัลค่าจัดการ
ประกวด แข่งขัน อุดหนุนให้โรงเรียนทีเป็นหน่วยดําเนินการ
(4) เงินอุดหนุนโครงการเรียนรู้เกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงให้แก่โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา  จํานวน  30,000  บาท เพือส่ง
เสริมการเรียนรู้ แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนัก
เรียน และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน หรือสู่การ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้
(5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ วิถีชีวิตตามแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (เพือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ยังยืน)ให้แก่โรงเรียนบ้านฉนวน  จํานวน  30,000  บาท เพือส่งเสริมการ
เรียนรู้ แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียน และสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน หรือสู่การประกอบอาชีพใน
อนาคตได้ ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 (ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไปจากรัฐบาล)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 438,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 438,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 438,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 438,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กด้อยโอกาสศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
หนองข่า จํานวน  438,000  บาท ดังนี
- สายที 1 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.หนองข่า  ถึง บ้านหนองข่า ค่า
จ้างเหมาเดือนละ 7,200  บาท  จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน 86,400
  บาท
- สายที 2 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.หนองข่า  ถึง บ้าน
ฉนวน  จํานวน  1  คัน ค่าจ้างเหมาเดือนละ  7,200  บาท  จํานวน 12
  เดือน  เป็นเงิน  86,400  บาท
- สายที 3 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.หนองข่า  ถึง บ้านท่าคร้อ บ้าน
โนนศิลา และบ้านโจด  จํานวน  1  คัน    ค่าจ้างเหมาเดือนละ  7,200
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  86,400    บาท
- สายที 4  จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.หนองข่า  ถึง บ้านหนอง
แดง  บ้านกุดจิก บ้านนาสมบูรณ์  จํานวน  1  คัน    ค่าจ้างเหมาเดือน
ละ  7,400  บาท  จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน  88,800  บาท
- สายที 5 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองข่า  ถึง  บ้านห้วยยาง
ดํา บ้านหนองโสน จํานวน 1 คัน ค่าจ้างเหมาเดือนละ  7,500
  บาท  จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน  90,000  บาท  (ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,479,460 บาท
งบบุคลากร รวม 1,003,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,003,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 657,940 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงาน่วนตําบล  จํานวน 3 ตําแหน่ง ดังนี
- ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม ระดับต้น) เป็นเงิน  131,220  บาท
- หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณ
สุข ระดับต้น) เป็นเงิน 380,000 บาท
- นักวิชาการสาธารณสุข เป็นเงิน 183,000 บาท
(ตังจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมี
สิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง  ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถินกําหนด (ตังจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 246,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
      - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขภิบาล เป็นเงิน 138,000 บาท
      - คนงานทัวไป                    เป็นเงิน 108,000 บาท 
(ตังจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป ตามระเบียบ กฏหมาย และหนังสือสังการ (ตังจาก
เงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 1,449,020 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที อบต.หนองข่าแต่งตัง
(ตังจากเงินรายได้ 4,346 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 5,654 บาท)

ค่าใช้สอย รวม 1,080,420 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เย็บปกหนังสือ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่า
ซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบียประกัน  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานภายนอกให้ทํา
การใดอย่างหนึง ค่าจ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสําหรับการรับรองหรือเลียงรับรอง สําหรับเป็นค่า
อาหาร ค่าเครืองดืมทีไม่มีแอลกอฮอล์ อาหารว่างหรือขนมประกอบการ
ประชุม ค่าของขวัญ ของทีระลึก รวมถึงค่าบริการต่างๆด้วย และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการเลียงรับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยียมชม ทัศนะศึกษาดูงาน และการ
จัดการประชุมงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  (ตังจ่ายเงินอุดหนุนทัวไป)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 240,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ได้แก่ ค่าอบรม การประชุม การ
สัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอืนๆ ทีเกียว
ข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 65 ยุทธศาสตร์ที 7การพัฒนาด้านสาธารณสุข สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยังยืน (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

จํานวน 45,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพือป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ
.ศ.2561-2564 หน้าที 65 ยุทธศาสตร์ที 7การพัฒนาด้านสาธารณ
สุข สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที 3 บริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยังยืน (ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป)
- โครงการสํารวจข้อมูลสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดสํารวจจํานวนสุนัข/แมว ทังทีมีเจ้าของและไม่มีเจ้า
ของ โดยทําการสํารวจปีละ 2 ครัง (ครังแรกภายในเดือนธันวาคม และ
ครังที 2 ภายในเดือนมิถุนายน) และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ปรากฎใน
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 65 ยุทธศาสตร์ที 7การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที 3 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยังยืน (ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป)
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  สําหรับเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียง  ค่าเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างหรือบุคคลอืนทีได้รับ
การแต่งตังจาก  อบต. ให้ช่วยปฏิบัติราชการหรือได้รับคําสังแต่งตัง
จาก อบต. ให้ปฏิบัติหน้าทีทีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ รวมทัง
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีสามารถจ่ายในประเภทนีได้ตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสังการทีกําหนด (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
2.ค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ EMS จํานวน 186,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉินประจํา
รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพือนําส่งผู้ป่วยส่งโรง
พยาบาล จํานวน 2 คนๆ ละ 7,750 บาท  จํานวน 12 เดือน  (ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป)
3.ค่าจ้างเหมาชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 409,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ประจํารถบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพือนําส่งผู้ป่วยส่งโรง
พยาบาล จํานวน 4  คนๆ ละ 280  บาท/วัน สําหรับผู้ทีได้รับการจ้างต้อง
ผ่านการอบรมการแพทย์ฉุกเฉินและคุณสมบัติอืนตามที อบต.กําหนด (ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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5. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดอบรมให้ความรู้  ค่าอาหารและเครืองดืม ผู้ดําเนินการ
รณรงค์โครงการ ค่าจัดทําเอกสารสือประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ ค่าวัสดุทีจํา
เป็นและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ให้กับ อสม. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพืนทีตําบลหนองข่า  (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
คน สังคม และการศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที 4  พัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป)
6. โครงการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดอบรมให้ความรู้เกียวกับการบริหารจัดการขยะภายใน
ชุมชน เพือเป็นค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุใน
การอบรม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคน สังคม และ
การศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจาก
รัฐบาล)
โครงการชัยภูมิ "บ้านสวย เมืองสุข" จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดอบรมให้ความรู้เกียวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ภายในชุมชน เพือเป็นค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
คน สังคม และการศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที 4 พัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ( ครังละไม่
เกิน  5,000 บาท ) เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ สําหรับบํารุงรักษา
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครืองพิมพ์ดีด รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถยนต์
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เครือง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ และวัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินต่างๆ ทีมีอายุการใช้งาน
ยาวนาน หากซ่อมแซมแล้วสามารถนํากลับมาใช้งานได้ตามปกติ (ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าวัสดุ รวม 358,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจักซือวัสดุสิงของทีมีลักษณะโดยสุภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลีอง หมดไป หรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะสัน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข นํายาลบ
คําผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ผ้าสําลี ชอล์ก แปลงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขึผึง ขา
ตัง (กระดาษดํา) ตะแกรงวางเอกสาร นําดืม ฯลฯ และอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
วัสดุสํานักงาน (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟ  เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิ
ตเตอร์ และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิงคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ ฯลฯ และวัสดุทีจําเป็น (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูก
ปืน นํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขคง  นอตและสกรู กระจกมอง
ข้างรถยนต์ ห้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามัน
เบนซิน นํามัน เตา ถ่าย แก็สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับ
รถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉินและครุภัณฑ์อืนๆของกองสาธารณสุขฯ
หรือสามารถใช้เป็นส่วนผสมของสารฉีดพ่นป้องกันกําจัดโรคไข้เลือด
ออก ไข้หวัดนกหรือโรคต่างๆทีเกิดขึนในพืนที (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 223,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือยา ยาสามัญประจําบ้านและเวชภัณฑ์ต่างๆ สําหรับ
ใช้ในห้องพยาบาลของ อบต. หนองข่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และเพือใช้ใน
กรณีในการปฐมพยาบาลกรณีหน่วยบริการการแพทย์ฉุก
เฉิน กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของ อบต.หนองข่า เป็นเงิน 30,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าทรายอะบทสําหรับกําจัดลูกนํายุงลาย จํานวน 13 ถังๆ
ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 58,500 บาท
-  ค่าวัสดุเคมีฉีดพ่นหมอกควันหรือฝอยละอองกําจัดยุงลาย  จํานวน 24
  ขวดๆละ 1,400 เป็นเงิน 33,600 บาท
- วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจํานวน  1,500  โด๊สๆละ 30  บาท เป็น
เงิน 45,000 บาท
-  ค่ายาคุมกําเนิดควบคุมสัตว์     จํานวน   700  โด๊สๆละ  25   บาท เป็น
เงิน  17,500 บาท
-  อุปกรณ์ในการฉีด เช่น  เข็ม ไซริง  สําลี  แอลกอฮอล์  ถุงมือ เป็น
เงิน 10,000 บาท
-  ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าเบียเลียง ค่าอาหารและเครืองดืม  ผู้
ปฏิบัติงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ค่าเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่า
ป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีจําเป็นและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ใน
โครงการ  20,000 บาท
-  ค่าเติมออกซิเจนสําหรับรถหน่วยบริการการแพทย์ฉุก
เฉิน(EMS) 1,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
- ค่าจัดซือฐานรองเตียงสแตนเลส (stretcher bare) จํานวน 8,000 บาท
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหรือจัดจ้าง เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและ
สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซี
ดี)รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม และอืนๆ
ทีเกียวข้อง (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรนีซิป คัตซีทฟีดเดอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตซิงบอกซ์ เครือง
กระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอีเล็กทรอนิก เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ  เช่น  แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออฟติคอล
   เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมี
ราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท และวัสดุอืนทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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งบลงทุน รวม 26,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,500 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- ค่าจัดซือรถเข็นชนิดนอน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถเข็นชนิดนอน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงบประมาณ ประจําปี 2561 รายละเอียดดังนี
- เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนอนพร้อมเปลหาม
- โครงตัวรถทําด้วยโลหะไม่เป็นสนิมขนาดไม่น้อยกว่า 1 1/2 นิว
- ชันล่างมีทีสําหรับวางของทําด้วยอะลูมิเนียมหรือโลหะไม่เป็นสนิมติดกับ
ตัวรถ
- มีทีสําหรับใส่ถังออกซิเจน ทําด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
- มีล้อใหญ่ 2 ล้อ และมีล้อเล็กหมุนรอบตัวอีก 2 ล้อ
- ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า 60x200x80 เซนติเมตร
- อุปกรณ์ประกอบ
    - เสานําเกลือทําด้วยโลหะไม่เป็นสนิม 1 อัน
    - เปลหามทําด้วยอะลูมิเนียมชนิดหนาหรือโลหะไม่เป็นสนิม มีเบาะหุ้ม
หนังเทียม
    - ราวกันเตียง
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 5 (ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือตู้เย็น จํานวน 6,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต เพือเพิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บเวชภัณฑ์ยาและวัคซีน รายละเอียดดังนี
1) ขนาดทีกําหนดเป็นความจุภายในขันตํา
2) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นร่◌ุนทีได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3) การจัดซือตู้เย็นขนาดอืนให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 4 (ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,145,072 บาท
งบบุคลากร รวม 834,672 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 834,672 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 594,240 บาท
เพือจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ดังนี
- ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ
ต้น ) เป็นเงิน 335,600 บาท
-นักพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 311,640 บาท (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมี
สิทธิได้รับ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 198,432 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  1 อัตรา 
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 198,432 บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก่พนักงานส่วตําบลและผู้ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 163,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 128,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ  แรงงานภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่าง
หนึง  ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน  ค่าจ้างเหมาอืนๆ  ทีเป็นอํานาจ
หน้าทีของ อบต. การสนับสนุนกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ ทีหน่วย
งานราชการกําหนด จํานวน 20,000 บาท (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานเกียวกับ
งานสังคมสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก  ขาดแคลน  ไร้ทีพึง  งานเกียว
กับสงเคราะห์คนชรา หรือประสานงานร่วมกับหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง
หรือทีได้รับมอบหมาย  จํานวน 1 อัตรา  จํานวน  12  เดือนๆ ละ 9,000
  บาท  รวมเป็นเงิน  108,000  บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลียงรับรองสําหรับเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืมที
ไม่มีแอลกอฮอล์ อาหารว่างหรือขนมประกอบ ค่าของขวัญหรือของที
ระลึก ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมถึงค่าบริการด้วย และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการรับรองเพือเป็นการรับรองใน
การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไปนิเทศงานตรวจงาน เยียมชม ทัศนะ
ศึกษาดุงาน และการจัดประชุมงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอก
อาณาจักร ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
ประชุม อบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง หรือ
บุคคลอืนใดทีได้รับการแต่งตังจาก อบต. ให้ช่วยปฏิบัติราชการหรือได้รับ
คําสังแต่งตังจาก อบต. ให้ปฏิบัติงานในหน้าทีทีได้รับอนุญาตให้เดินทาง
ไปราชการและอืนๆ ทีเกียวข้อง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
อืนๆ (ครังละไม่เกิน  5,000  บาท)  เพือให้สามารถใช้งานได้
ปกติ  เช่น  เครืองพิมพ์ดีด   เครืองคอมพิวเตอร์   เครืองปรินเตอร์  เครือง
ปรับอากาศ  ตู้  โต๊ะ  เก้าอี  รถจักรยานยนต์  รถยนต์ส่วนกลาง  และวัสดุ
ทรัพย์สินอืนๆ  อุปกรณ์อืนๆ ทีมีอายุการใช้งานยาวนาน  หากซ่อมแล้วไม่
สามารถนํากลับมาใช้ได้ตามปกติ  รวมทังครุภัณฑ์อืน  ทีเป็นทรัพย์สิน
ของ  อบต.  ทีได้จากการซือ  หรือการจ้างและผู้บริจาคให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองข่า (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไป
ในระยะสัน เช่น เครืองเขียนแบบ
พิมพ์  กระดาษ  ยางลบ  ดินสอ  ปากกา  ธงชาติ ผงหมึกเครืองถ่าย
เอกสาร ไม้บรรทัด สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ ตรายาง สิงพิมพ์ที
ได้จาการซือหรือจ้างพิมพ์ เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที เครืองคิดเลข บัตรประจําตัว
พนักงาน ฯลฯ  และอืนๆทีเกียวกับวัสดุสํานักงานโดยจัดซือตามความจํา
เป็นทีเกียวข้องกับการปฏิบัติราชการเท่านัน (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหรือจัดจ้างเพือให้ได้มาซึงวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ เช่น  ป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ กระดาษ
เขียน โปสเตอร์ ค่าตัดแต่งตัวหนังสือ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์  แผ่นซีดี  วีดีโอเทป) โฟม  พู่กัน สี หรือค่าอัดขยายภาพ
และอืนๆทีเกียวข้อง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  แผ่นดิสก์  แฮนดีไดร์ฟ   ผงหมึกเครือง
ปรินเตอร์  แป้นพิมพ์  เมาส์  อุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่างๆ และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 30,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- โต๊ะทํางาน จํานวน 6,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี จํานวน 1 ชุด ราคา 6,500 บาท จัดซือตามราคาท้องตลาดทัว
ไป เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฎในแผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 5 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครือง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 รายละเอียดดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึงหรือดีกว่า ดังนี
    1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ cache memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (graphics processing unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ
    2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ cache memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 ghz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด solid state drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 gb จํานวน 1
 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 pexel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (network interface) 
แบบ 10/100/1000 base-t หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า wi-fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ buletooth 
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 5 (ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป)
- เครืองพิมพ์ จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) 
จํานวน 1 เครือง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 รายละเอียดดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น printer,copier,scanner และ fax 
ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1,200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภ่าพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาว-ดํา) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto document feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 5 (ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1 โครงการอบรมเพิมพูนและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจัดอบรมให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นบุคคลทีมีคุณภาพและ
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม ปรากฎในแผน
พัฒนาสีปี  พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์จังหวัดที 1 พัฒนาขีดความ
สามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิมอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที 50 (ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป)
2 โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลตําบลหนองข่า จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ  ได้แก่  ค่าจัดสถานที  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าประกอบ
อาหาร  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ
.2561-2564  ยุทธศาสตร์จังหวัดที 1 พัฒนาขีดความสามารถในการ
ผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิมอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที 50 (ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป)
3 โครงการ อบต.  ร่วมใจต้านภัยหนาว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ  เด็ก  คนพิการ  ผู้ด้อย
โอกาสและประชาชนทีประสบภัยหนาว  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ
.2561-2564  ยุทธศาสตร์จังหวัดที 1 พัฒนาขีดความสามารถในการ
ผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิมอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที 51 (ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป)

วันทีพิมพ์ : 29/10/2561  14:09:47 หน้า : 28/39



แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,299,646 บาท
งบบุคลากร รวม 1,719,646 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,719,646 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 855,120 บาท
เงินเดือนพนักงานท้องถินประจําปี จํานวน 855,120 บาท เพือจ่ายเป็น
เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถินประจําปี 
รวม 3 อัตรา ดังนี
1.ผู้อํานวยการกองช่าง 1 อัตรา  ตังไว้   402,720  บาท
2.หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง   1 อัตรา  ตังไว้   299,640  บาท
3.นายช่างโยธา           1 อัตรา  ตังไว้   142,760  บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิของ
พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถินทีมีสิทธิได้
รับ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 680,526 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
    -ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน 154,420 บาท
    -ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา จํานวน 146,280 บาท
    -ตําแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ จํานวน 152,258 บาท
    -ตําแหน่ง พนักงานขับรถกระเช้า จํานวน 119,568 บาท
    -ตําแหน่ง คนงานทัวไป  จํานวน 108,000 บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตาม
ระเบียบ คําสัง หนังสือสังการ เรือง การให้ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง
ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิทีได้รับตามระเบียบ
กฎหมาย (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล และ
ผู้ทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร   เย็บปกหนังสือ   เข้าปก
หนังสือ  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าซักฟอก  ค่าเช่าทรัพย์สิน   ค่าโฆษณาและ
เผยแพร  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการและจ้างเหมาบริการแรงงานภายนอก
ให้ทําการอย่างหนึงอย่างใด เช่น ค่าจ้างสูบนํา   ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม
ทรัพย์สิน และอืนๆ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในอาณาจักรฯ สําหรับ
เป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตําบล (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานของหน่วยงานกอง
ช่าง เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ ตรายาง แผ่นป้ายชือสํานักงาน เครืองคํานวณเลข และ
วัสดุอืนๆ ทีเกียวข้องกับการปฏิบัติราชการ ( ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็น่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ฟิวส์ เข็มขัด
รัด สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ สําหรับใช้ใน
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างทีจําเป็นสําหรับใช้ในงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทาสี สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย ปูน
ขาว อิฐ ซีเมนต์ ตะปู ค้อน เสียม ตลับเมตร ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามัน
เบรค ไขควง น็อตสกรู กระจกรถยนต์ กันชน และวัสดุอืนๆ ฯลฯ สําหรับ
รถกรเช้าเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองข่า (ตังจ่าย
จากเงินรายได้)

วัสดุสํารวจ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุกรณ์งานสํารวจ เช่น ตลับเมตร เทปวัดระยะ ขา
กล้อง ไม้สตร๊าฟ กล้องวัดมุม และวัสดุอืนๆ ฯลฯ สําหรับใช้งานกองช่าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองข่า (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 450,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 450,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 450,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 450,000 บาท
- เงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเกษตรสมบูรณ์ จํานวน 150,000
   บาท เพือขยายเขตบริการไฟฟ้าแรงตํา เข้าสู่พืนทีการเกษตร  บ้าน
ฉนวน หมู่ที 2  สายจากนานายธนศักดิ  ถึงนานายแคล้ว  รายละเอียดตาม
แบบแปลนแผนผังและประมาณการของไฟฟ้ากําหนด   
- เงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเกษตรสมบูรณ์ จํานวน 150,000
 บาท   เพือขยายเขตบริการไฟฟ้าแรงตํา เข้าสู่พืนทีการเกษตรบ้านโจด
 หมู่ที 4  สายลําห้วยกุดแซะ  -  นานายรุ่งโรจน์  ชนะภูมิ รายละเอียดตาม
แบบแปลนแผนผังและประมาณการของไฟฟ้ากําหนด   
- เงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเกษตรสมบูรณ์ จํานวน 150,000
 บาท   เพือขยายเขตบริการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  บ้านหนอง
แดง หมู่ที 5 รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและประมาณการของ
ไฟฟ้ากําหนด
ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 16,21 ยุทธศาสตร์
จังหวัดที 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและ
บริการสร้างมูลค่าเพิมอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืันฐาน (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 165,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(8) โครงการเยาวชนไทยหัวใจสีขาว จํานวน 20,000 บาท
เพือส่งเสริมให้เยาวชนในตําบลหนองข่ามีการแสดงออกในด้านทักษะ
ความสามารถของเยาวชน สร้างความรัก  ความสามัคคีแก่เยาวชนเนืองใน
สัปดาห์เยาวชนแห่งชาติ  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 54 ยุทธศาสตร์ที 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการ
สินค้า และบริการสร้างมูลค่าเพิมอย่างมีประสิทธิภาพ  (ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป)
2.โครงการอบรมส่งเสริมและอบรมอาชีพให้กับประชาชนตําบลหนองข่า จํานวน 30,000 บาท
 2.โครงการอบรมส่งเสริมและอบรมอาชีพให้กับประชาชนตําบลหนอง
ข่า   จํานวน   100,000   บาท    เพือส่งเสริมอาชีพต่างๆ  อีกทัง เป็นการ
ลดรายจ่ายเพิมรายได้ให้กับประชาชนตําบลหนองข่า (ตามแผนพัฒนาสี
ปี  พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
คน  สังคม  และการศึกษา  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที  1  พัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
4.โครงการจัดกิจกรรมแสดงสินค้าหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ตําบลหนองข่า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์สินค้าภายในตําบลหนองข่า ให้เป็นทีรู้จักกัน
อย่างแพร่หลายในงานพระไกรสิงหนาทของอําเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยใช้
จ่ายในการทํากิจกรรม เช่น ค่าป้าย ค่าจัดตกแต่งสถานที ค่าจ้างเหมา
ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็น ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 50 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการ
สินค้า และบริการสร้างมูลค่าเพิมอย่างมีประสิทธิภาพ  (ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป)
4.โครงการส่งเสริมและจัดตังตลาดชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือส่งเสริม  สนับสนุน  จัดตังตลาดชุมชนตําบลหนองข่า  ทําให้ลดราย
จ่าย  เพิมรายได้ให้กับประชาชนและเป็นการแก้ไขปัญหาความยาก
จน ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.2561-2564  หน้าที 51 ยุทธศาสตร์
ที 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที 1 พัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้า และบริการสร้างมูลค่าเพิม
อย่างมีประสิทธิภาพ (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
5.โครงการจัดอบรมและขับเคลือนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทําแผนพัฒนา
ตําบล

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น ปรากฎใน
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 59 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนา
ด้านการเมืองและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและ
บริการสร้างมูลค่าเพิมอย่างมีประสิทธิภาพ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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7.โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพตําบลหนองข่า จํานวน 50,000 บาท
เพือส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มอาชีพตําบล
หนองข่าให้เป็นทีน่าสนใจของผู้บริโภค โดยทําการฝึก
อบรม  ทบทวน  กลุ่มอาชีพที อบต.หนองข่า เคยให้การส่งเสริม สนับสนุน
ด้านอาชีพไปแล้วนัน  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
 หน้าที 51 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้า และ
บริการสร้างมูลค่าเพิมอย่างมีประสิทธิภาพ  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 255,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชือมความสัมพันธ์ระดับปฐมวัยและอนุบาลใน
เขตพืนทีตําบลหนองข่า

จํานวน 30,000 บาท

เพือส่งเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านร่าง
กาย อารมณ์ สังคม วินัยและสติปัญญา ให้มีพัฒนาการทีเหมาะสมตาม
วัย เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการแข่งขัน เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ กีฬา รางวัลการแข่งขันกีฬา ค่าจัดเตรียมสถานทีค่าอาหาร เครือง
ดืม  เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นทีสามารถเบิกได้
ตามระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 55 ยุทธศาสตร์ที 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด"หนองข่าเกมส์" จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพ
ติด
“หนองข่าเกมส”์ สําหรับเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าจัดสถานที ค่าตอบ
แทน
กรรมการตัดสินกีฬา เงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอืนๆที
ตามโครงการ ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 55
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
2.โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้อง
ถินสัมพันธ์อําเภอเกษตรสมบูรณ์  เป็นค่า เสือกีฬา  ชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์
กีฬา  ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมนักกีฬา เวชภัณฑ์ยานักกีฬา  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น ทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ  หนังสือสังการทีเกียว
ข้อง ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 55 ยุทธศาสตร์
จังหวัดที 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 65,000 บาท
เพือจัดซือวัสดุกีฬามอบให้แก่ศูนย์กีฬาประจําหมู่บ้าน รวม  13  ศูนย์ๆ
ละ  5,000  บาท  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 55
 ยุทธศาสตร์ที 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการจัดขบวนเข้าร่วมงานพระไกรสิงหนาถ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนโครงการงานพระไกรสิงห์นาถอําเภอ
เกษตรสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ
.ศ.2561-2564 หน้าที 50 ยุทธศาสตร์จังหวัดที 1 พัฒนาขีดความ
สามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิมอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
1.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตําบลหนองข่า จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตําบล
หนองข่า เช่น ของรางวัล เงินรางวัล การประกวดนางนพมาศ การ
ประกวดกระทง
เวที เครืองเสียง วัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมสถานที ค่าจัดเตรียมสถานที วัสดุ
อุปกรณ์จัดทํากระทง และวัสดุอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็นต้องใช้ตามโครงการที
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง ปรากฎในแผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 57 ยุทธศาสตร์ที 4 พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที 5 การ
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป)
3.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์รดนําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์รดนําดํา
หัว ผู้สูงอายุ เป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของผู้สูงอายุและรักษา
ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 57 ยุทธศาสตร์ที 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
5. โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา ประเพณีท้องถินและวันสําคัญ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา ประเพณี
ท้องถิน และวันสําคัญเพืออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน และ
ของไทยให้คงอยู่สืบไป ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
 หน้าที 57 ยุทธศาสตร์ที 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ตําบลหนองข่า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมโครงการ  ค่ากิจกรรมตามโครงการ และค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าวัสดุ  ทีจําเป็นอืน ๆ  สําหรับการดําเนินงานตาม
โครงการ ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 67
 ยุทธศาสตร์ที 8 การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที 3 บริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยังยืน (ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป)

2.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและปรับปรุงภูมิทัศน์ตําบลหนองข่า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมโครงการ  ค่ากิจกรรมตามโครงการ และค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าวัสดุ  ทีจําเป็นอืน ๆ  สําหรับการดําเนินงานตาม
โครงการ ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 67
 ยุทธศาสตร์ที 8 การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที 3 บริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยังยืน (ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,487,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,487,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,487,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหน้าโรงเรียนบ้านฉนวน– บ้านนายดํา  คง
โนนกอก   บ้านฉนวน หมู่ที 10

จํานวน 200,000 บาท

ขนาดกว้าง 1.50x4.00  เมตร หนา 0.15 เมตร มีพืนทีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 405 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบประมาณการของ  อบต
.หนองข่า กําหนด ) ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานและ
แหล่งนํา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที 1 พัฒนาขีด ความสามารถใน
การผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิมอย่างมีประสิทธิภาพ
และยังยืน  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
- โครงการก่อสร้างท่อระบายนําบริเวณลําห้วยท่าช้าง บ้านท่าคร้อ หมู่ที  3 จํานวน 200,000 บาท
ขนาดกว้าง 1.00x1.00 เมตร  ยาว 50.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
ประมาณการของ อบต.หนองข่า กําหนด ) ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสี
ปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
และแหล่งนํา  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที 1 พัฒนาขีดความ
สามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิมอย่างมี
ประสิทธิภาพและยังยืน  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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- โครงการก่อสร้างรางระบายนําภายในหมู่บ้าน บ้านหนองข่า หมู่ที 1 จํานวน 200,000 บาท
สายแยกไปบ้านหามแห จากบ้านนางลอง  นามโพธิ  ขนาด
กว้าง 0.30 เมตรยาว 130.00  เมตรลึกเฉลีย 0.40  เมตร  (รายละเอียด
ตามแบบประมาณการของ อบต.หนองข่ากําหนด ) ตามแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561- 2564  ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืนฐานและแหล่งนํา  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที 1 พัฒนาขีดความ
สามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิมอย่างมี
ประสิทธิภาพและยังยืน(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
- โครงการก่อสร้างโรงผลิตนําดืม บ้านกุดจิก หมู่ที 8 จํานวน 200,000 บาท
ขนาดกว้าง 5.00  เมตรยาว 10.00 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบ,ประมาณการของ  อบต.หนองข่า กําหนด ) ตามแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2561 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืนฐานและแหล่งนํา  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที 1  พัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิมอย่าง
มีประสิทธิภาพและยังยืน (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
- โครงการก่อสร้างโรงผลิตนําดืม บ้านห้วยยางดํา หมู่ที 7 จํานวน 200,000 บาท
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00  เมตร ลึกเฉลีย 0.10  เมตร (ราย
ละเอียดตามแบบ,ประมาณการของ  อบต.หนองข่ากําหนด ) ตามแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืนฐานและแหล่งนํา  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้าง
มูลค่าเพิมอย่างมีประสิทธิภาพและยังยืน (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
- โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านนาสมบูรณ์  หมู่ที  6 จํานวน 200,000 บาท
ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 20.00  เมตร ลึกเฉลีย 0.12 เมตร หรือมี
พืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร  (รายละเอียดตาม
แบบ,ประมาณการของ อบต.หนองข่า กําหนด ) ตามแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืนฐานและแหล่งนํา  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที 1 พัฒนาขีดความ
สามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิมอย่างมี
ประสิทธิภาพและยังยืน (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
- โครงการก่อสร้างห้องนํา ประจําศูนย์ อปพร. อบต.หนองข่า จํานวน 50,000 บาท
ขนาดกว้าง  3.00  เมตรยาว 4.00  เมตรสูง 3.00  เมตร  (รายละเอียด
ตามแบบ,ประมาณการของ  อบต.หนองข่า กําหนด ) ตามแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืนฐานและแหล่งนํา  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที 1   พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ
สร้างมูลค่าเพิมอย่างมีประสิทธิภาพและยังยืน  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป)
- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  สําหรับปฏิบัติงานกองช่าง จํานวน 250,000 บาท
ขนาดกว้าง 8.00 เมตรยาว 10.00  เมตร สูง  3.00  เมตร  (รายละเอียด
ตามแบบประมาณการของ อบต.หนองข่า กําหนด ) ตามแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืนฐานและแหล่งนํา  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที 1  พัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิมอย่าง
มีประสิทธิภาพและยังยืน  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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- โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้านโจด  หมู่ที 12 จํานวน 287,000 บาท
สายหน้าบ้านนายสมพงษ์  ขึนภูเขียว ถึงบ้านนายสัญชัย  ฤาชา  ขนาด
กว้าง   6.00  เมตร ยาว  145.00 เมตร หนา 0.05  เมตร (รายละเอียด
ตามแบบประมาณการของอบต.หนองข่า กําหนด ) ตามแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืนฐานและแหล่งนํา  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที 1   พัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิมอย่าง
มีประสิทธิภาพและยังยืน  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
- โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนศิลา หมู่ที 9 จํานวน 200,000 บาท
สายหน้า  อบต. – ถนนภายในหมู่บ้าน  ขนาด
กว้าง 5.00  เมตร ยาว    1257.00  เมตร หนา  0.05  เมตร (ราย
ละเอียดตามแบบ,ประมาณการของอบต.หนองข่า กําหนด )  ตามแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืนฐานและแหล่งนํา  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้าง
มูลค่าเพิมอย่างมีประสิทธิภาพและยังยืน  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
- โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองโสน หมู่ที 11 จํานวน 200,000 บาท
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว  15.00  เมตร (รายละเอียดตามแบบ
ประมาณการของ อบต.หนองข่า กําหนด ) ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสี
ปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
และแหล่งนํา  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที 1 พัฒนาขีดความ
สามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิมอย่างมี
ประสิทธิภาพและยังยืน  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซม  ต่อเติมงานอาคาร ถนน ภายในหมู่บ้านและถนนเข้า
พืนทีการเกษตร  หมู่ที 1-12

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ต่อเติมซ่อมแซมอาคารสํานักงานและถนนทีชํารุด
เสียหายภายในตําบลหนองข่า ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้าที 11 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐานและแหล่งนํา  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที 1 พัฒนาขีดความ
สามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิมอย่างมี
ประสิทธิภาพและยังยืน  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในทีทําการ อบต.หนองข่าและ ภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที 1-12

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในสํานักงานและหมู่
บ้านในตําบลหนองข่า  ทีชํารุดเสียหาย  ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสีปี พ
.ศ.2561-2564  หน้าที 47 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐานและแหล่งนํา  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที 1 พัฒนาขีดความ
สามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิมอย่างมี
ประสิทธิภาพและยังยืน  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
- ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง ตามแบบ
ที อบต.หนองข่ากําหนด (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายโครงการดําเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลหนองข่า

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการ ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าถ่ายเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําแผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็น ปรากฎใน
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์จังหวัดที 1 พัฒนาขีดความ
สามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที 50 (ตังจ่ายจาก
เงินรายได้)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
3.โครงการ "รักนํา รักป่า รักแผ่นดิน" จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร
สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าจัดซ์อพันธ์ไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าทีา 66 ยุทธศาสตร์ที 8 การพัฒนาด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที 3
 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่าง
ยังยืน (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,346,384 บาท
งบกลาง รวม 16,346,384 บาท
งบกลาง รวม 16,346,384 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้างในอัตราร้อย
ละ 5%   ของค่าจ้างลูกจ้างชัวคราวตาม  พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ
.2553 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน  หรือตามกฎกระทรวงทีเกียว
ข้อง (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,920,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูง
อายุ  จํานวน 1,500  ราย  จํานวน  12  เดือน เป็น
เงิน  10,920,000  บาท  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,840,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้
พิการ  จํานวน  400 รายๆ ละ 800 บาท  จํานวน  12  เดือน รวมเป็น
เงิน  3,840,000  บาท  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์  จํานวน 40  รายๆ ละ 500   บาท  จํานวน 12  เดือน  รวมเป็น
เงิน  240,000  บาท  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

สํารองจ่าย จํานวน 716,293 บาท
เพือใช้สํารองจ่ายในเหตุการณ์ทีไม่คาดการณ์ล่วงหน้าหรือกรณีฉุกเฉินที
เกิดขึนเพือส่วนรวมเท่านัน (ตังจากจากเงินอุดหนุนทัวไป)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
- เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที จํานวน 200,000 บาท
เพือใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองข่า (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 190,091 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
(กบท) (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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