
   
 

 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 

เรื่อง ประกาศใช๎ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................  

   
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘๗ แหํงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 ซึ่งโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ด ในการประชุมสามัญประจ าปี สมัย
สามัญที่ 4/๒๕65 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕65 และโดยการอนุมัติของนายอ าเภอศรีสวัสดิ์ ดังตํอไป นี้ 
   ข๎อ ๑  ข๎อบัญญัตินี้  เรียกวํา “ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66” 
   ข๎อ ๒  ข๎อบัญญัตินี้ ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕65 เป็นต๎นไป 
   ข๎อ ๓  งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 จ านวนรวมทั้งสิ้น  31,000,0๐๐ บาท     
   ข๎อ ๔  งบประมาณรายจํายทั่วไป จํายจากรายได๎จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวนเงิน 
รวมทั้งสิ้น  31,000,0๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได๎ ดังนี้    
 4.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป               จ านวน       11,491,0๐๐.00 บาท 
 4.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน              จ านวน        1,553,000.00 บาท 
  4.3 แผนงานการศึกษา                  จ านวน      2,914,0๐๐.00  บาท 
  4.4 แผนงานสาธารณสุข   จ านวน            296,๐๐๐.00  บาท
  4.5 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน     จ านวน               375,0๐๐.00 บาท 
  4.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    จ านวน              425,๐๐๐.00  บาท 
  4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                 จ านวน      6,783,0๐๐.00  บาท 
  4.8 แผนงานการพาณิชย์                 จ านวน      2,118,0๐๐.00  บาท 
 4.9 แผนงานงบกลาง          จ านวน          5,045,0๐๐.00 บาท 
 

     จึงประกาศให๎ทราบโดยทั่วกัน 
 ประกาศ ณ วันที่  ๑๙   เดือน  กันยายน  พุทธศักราช  2565 
 
             
 

                                                                                                               (นายนพนันท์  ศรีสุวรรณ์)                                          
                                                                                                     นายกองค์การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ด 
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สารบัญ 
        
   หน้า  
 

ส่วนที่  ๑ 
ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66                                        
 ค าแถลงงบประมาณ                         ๑-2 
           รายจํายทั่วไป 3 
  - รายรับ        
  - รายจําย      
   รายจํายเฉพาะการ                        4            
  - รายรับ        
  - รายจําย      
ส่วนที่  ๒ 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
 บันทึกหลักการและเหตุผล  5 
 รายจํายตามงานและงบรายจําย  6-17 
   ข๎อบัญญัติผํานการอนุมัติและประกาศ   ๑8-19 
 รายงานประมาณการรายรับ งบประมาณรายจํายทั่วไป  20-22 
รายงานประมาณรายรับ - จ่าย จ าแนกตาม ด้าน/แผนงาน 
 ประมาณการรายรับ    23-25 
 ประมาณการรายจําย  26-30
 รายงานประมาณการรายจําย งบประมาณรายจํายทั่วไป  31-62 
รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ าแนกตาม ด้าน/แผนงาน/งาน   
 ด้านบริหารทั่วไป (๐๐๑๐๐)    
  - แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)  63 
    งานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๑)  63-68 
    งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)  69-71 
  - แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑2๐)  72 
    งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (๐๐๑23)  72-75 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)   
  - แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)  76 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑)    76-78 
  - แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐)  79    
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (๐๐๒๒๑)    79-80  
  - แผนงานเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐)   81 
    งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน (๐๐๒๕๒)   81-84 
  - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐)  85   
    งานกีฬาและนันทนาการ (๐๐๒๖๒)  85-86 
    งานศาสนา วัฒนธรรมท๎องถิ่น (๐๐๒๖๓)   87-88 
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  - แผนงานงบกลาง (๐๐4๑๐)  96 
    งานงบกลาง (๐๐4๑๑)    96-97 
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ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 
อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................ 
 
เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด   
 

  บัดนี ้ถึงเวลาที่คณะผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ด จะได๎เสนอรํางข๎อบัญญัติงบประมาณราย 
จํายประจ าปีตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู๎บริหารองค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองเป็ด จึงขอชี้แจงให๎ทํานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกทํานได๎ทราบถึงสถานการคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ดังตํอไป นี้ 
 

๑. สถานการคลัง 
   ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป       
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม ๒๕65 องค์การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ด โดยมี
สถานะการเงิน ดังนี้        
  ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                                จ านวน     14,373,860.01    บาท 
  ๑.๑.๒ เงินสะสม                                                 จ านวน        3,772,137.20  บาท 
  ๑.๑.๓ ทุนส ารองเงินสะสม                                    จ านวน        4,402,191.38  บาท 
  ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว๎แบบกํอหนี้ผูกพันและยังไมํได๎เบิกจําย 
           จ านวน   - รายการ                            จ านวน                      0.00     บาท  
 ๑.๒ เงินกู้คงค้าง                                 
  1.2.1 เงินกู๎คงค๎าง                                จ านวน                 0.00  บาท 
 

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม ๒๕65 
 ๑) รายรับจริง             รวมจ านวน   20,714,715.74  บาท 
  ประกอบด๎วย 
  ๑.๑) หมวดภาษีอากร                               จ านวน        202,486.02  บาท 
  ๑.๒) หมวดคําธรรมเนียน คําปรับและใบอนุญาต            จ านวน           131,974.44    บาท  
  ๑.๓) หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน                                 จ านวน            34,426.16    บาท  
  ๑.๔) หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์       จ านวน                    ๐.๐๐  บาท  
  ๑.๕) หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด                                จ านวน        10,962.00     บาท  
  ๑.๖) หมวดรายได๎จากทุน                                 จ านวน                 0.๐๐  บาท  
  ๑.๗) หมวดภาษีจัดสรร                                     จ านวน    11,871,495.12  บาท  
  ๑.๘) หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                         จ านวน        8,463,372.00  บาท 
 

 2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                          รวมจ านวน         0.00  บาท 
  2.1) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์                   จ านวน                   0.00 บาท 
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 3) รายจ่ายจริง                                  รวมจ านวน  15,707,337.01  บาท  
  ๓.๑) งบกลาง                                     จ านวน        4,444,871.00  บาท 
  ๓.๒) งบบุคลากร         จ านวน        5,396,003.79 บาท
  ๓.๓) งบด าเนินงาน          จ านวน        4,211,710.11  บาท 
  ๓.๔) งบลงทุน         จ านวน           782,262.11  บาท 
  ๓.๕) งบรายจํายอื่น                            จ านวน                      0.๐๐   บาท
  ๓.๖) งบเงินอุดหนุน         จ านวน           872,490.00 บาท  
 

 4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    รวมจ านวน        0.00  บาท 
  4.1) รายจํายที่จํายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน                   0.00 บาท  
 

 5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม         รวมจ านวน        252,000.00 บาท 
  5.1) รายจํายที่จํายจากเงินสะสม         จ านวน           252,000.00 บาท 
 

 6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม         รวมจ านวน              0.00  บาท 
  6.1) รายจํายที่จํายจากเงินสะสม         จ านวน                0.00  บาท 
 

 7) งบเฉพาะการ* 
  ประเภทกิจการประปา         จ านวน          1    กิจการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64         มีรายรับจริง  1,935,790.09 บาท               
             รายจํายจริง  1,704,088.09 บาท 
  กู๎เงินจากธนาคาร                         จ านวน                ๐.๐๐  บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล          จ านวน                 ๐.๐๐  บาท 
  ก าไรสุทธิ           จ านวน               ๐.๐๐    บาท 
  เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64     จ านวน        1,039,365.56 บาท 
  ทรัพย์จ าน า           จ านวน                ๐.๐๐    บาท 
 
* หมายเหตุ  งบประมาณรายจํายเฉพาะการกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได๎น าไปตั้งจํายรวมกับ   

งบประมาณรายจํายทั่วไป ด๎านการเศรษฐกิจ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา 
 

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................ 
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ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 
อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................       
 
 

๑. รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66   ประมาณการไว้   รวมทั้งสิ้น   31,000,0๐๐  บาท  

   
 

๒. รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66       ประมาณการไว้   รวมทั้งสิ้น    31,000,0๐๐  บาท 

 

                        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี ๒๕64 

ประมาณการ 
ปี ๒๕65 

ประมาณการ 
ปี ๒๕66 

รายได้จัดเก็บเอง    
     หมวดภาษีอากร    29,860.05 30,000.00 70,000.00 
     หมวดคําธรรมเนียน คําปรับ และใบอนุญาต    207,453.86 208,000.00 240,000.00 
     หมวดรายได๎จากทรัพยส์ิน  42,656.37 62,000.00 62,000.00 
     หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 1,500,000.00 
     หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด   119,991.00 60,000.00    140,000.00 
     หมวดรายได๎จากทุน   0.00 3,000.00 3,000.00 

รวม  399,961.28 363,000.00 2,015,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

   

     หมวดภาษีจัดสรร 14,283,533.94 15,637,000.00 15,985,000.00 
รวม  14,283,533.94 15,637,000.00 15,985,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจ

หน๎าที่และภารกิจถํายโอนเลือกท า 
9,318,711.78 10,000,000.00 13,000,000.00 

รวม 9,318,711.78 10,000,000.00 13,000,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ    
     หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 0.00 0.00 0.00 
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค ์ 0.00 0.00 0.00 

รวม 0.00 0.00 0.00 
รวมงบประมาณรายรับรวมทั้งสิน้    24,002,207.00 26,000,000.00 31,000,000.00 

                         

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี ๒๕64 

ประมาณการ 
ปี ๒๕65 

ประมาณการ 
ปี ๒๕66 

จ่ายจากงบประมาณ    
   งบกลาง   
       (หมวดงบกลาง) 

5,063,908.43 5,659,0๐๐.00 5,045,0๐๐.00 

   งบบุคลากร  
       (หมวดเงินเดือน คําจ๎างประจ า และคําจ๎างชั่วคราว)  

7,099,533.03 7,767,000.00 9,406,000.00 

   งบด าเนินงาน  
     (หมวดคําตอบแทน ใช๎สอยและวัสด ุและคําสาธารณูปโภค)   

4,651,956.31 7,941,000.00 10,346,000.00 

   งบลงทุน 
      (หมวดคําครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง)  

2,863,903.70 3,223,000.00 4,624,000.00 

   งบเงินอุดหนุน  
       (หมวดเงินอุดหนุน)   

1,416,841.92 1,410,000.00 1,579,000.00 

   งบรายจ่ายอ่ืน 
       (หมวดรายจาํยอื่น)   

0.00 0.00 0.00 

รวมงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 21,096,143.39  26,000,000.00 31,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

กิจการประปา* 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 
อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................ 
  
๑. รายรับเฉพาะการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66     ประมาณการไว้   รวมทั้งสิ้น                 -  บาท  
 
                        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี ๒๕64 

ประมาณการ 
ปี ๒๕65 

ประมาณการ 
ปี ๒๕66 

 หมวดรายได้     
 รายได้)  1,907,605.09 3,490,000.00 0.00 
     คําจ าหนํายน้ าประปาจากมาตรวัดน้ า   1,153,110.00 2,484,000.00 0.00 
     เงินท่ีงบประมาณทั่วไปชํวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ    750,000.00 1,000,000.00 0.00 
     ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    4,495.09 6,000.00 0.00 
 ผลประโยชน์อื่น) 28,185.00 10,000.00 0.00 
     คําธรรมเนียม 28,185.00 5,000.00 0.00 
     คําปรับ 0.00 2,000.00 0.00 
     รายได๎เบ็ดเตล็ด    0.00 3,000.00 0.00 

รวม   1,953,790.09 3,500,000.00 0.00 
 
2. รายจ่ายเฉพาะการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66     ประมาณการไว้   รวมทั้งสิ้น                 -  บาท  
 
                        

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี ๒๕64 

ประมาณการ 
ปี ๒๕65 

ประมาณการ 
ปี ๒๕66 

 จ่ายจากงบประมาณ    
    งบกลาง   
      (หมวดงบกลาง)   

59,600.00 88,000.00 0.00 

    งบบุคลากร  
      (หมวดเงินเดือน คําจ๎างประจ า และคําจ๎างชั่วคราว)  

360,000.00 360,000.00 0.00 

    งบด าเนินงาน  
    (หมวดคําตอบแทน ใช๎สอยและวัสดุ และสาธารณูปโภค)   

1,252,488.09 3,052,000.00 0.00 

    งบลงทุน 
       (หมวดคําครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง)  

32,000.00 0.00 0.00 

    งบเงินอุดหนุน  
      (หมวดเงินอุดหนุน)   

0.00 0.00 0.00 

    งบรายจ่ายอ่ืน 
      (หมวดรายจํายอื่น)   

0.00 0.00 0.00 

รวม  1,704,088.09 3,500,000.00 0.00 
 
* หมายเหตุ  งบประมาณรายจํายเฉพาะการกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได๎น าไปตั้งจํายรวมกับ   

งบประมาณรายจํายทั่วไป ด๎านการเศรษฐกิจ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา 
               
 

 



 
 
 

  
ส่วนที่ ๒ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 
อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 
อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................ 
 
 
 

ด้าน ยอดรวม 
๑. ด้านบริหารทั่วไป   13,044,000.00  
    ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป   11,491,000.00 

- งานบริหารทั่วไป (00111) 9,126,0๐๐.00  
- งานบริหารงานคลัง (00113) 2,365,0๐๐.00  

    ๑.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  1,553,0๐๐.00 
          - งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (00123) 1,553,0๐๐.00  
๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม     4,010,000.00  
    ๒.๑ แผนงานการศึกษา  2,914,0๐๐.00 
          - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 2,914,0๐๐.00  
    ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข  296,๐๐๐.00 
          - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 296,๐๐๐.00  
    ๒.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์     0.00 
    ๒.4 แผนงานเคหะและชุมชน      0.00 
    ๒.5 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน   375,0๐๐.00 

    - งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน (00252) 375,0๐๐.00  
    ๒.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    425,000.00 
          - งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 310,๐๐๐.00  
          - งานศาสนา วัฒนธรรมท๎องถิ่น (00263) 115,๐๐๐.00  
๓. ด้านการเศรษฐกิจ     8,901,000.00  
    ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    6,783,0๐๐.๐๐ 
          - งานกํอสร๎าง (00312) 6,783,0๐๐.๐๐  
    ๓.๒ แผนงานการเกษตร   0.00 
    ๓.๓ แผนงานการพาณิชย์    2,118,0๐๐.๐๐ 
          - งานกิจการประปา (00332) 2,118,0๐๐.๐๐  
๔. ด้านการด าเนนิงานอ่ืน     5,045,000.00    
    ๔.๑ แผนงานงบกลาง   5,045,0๐๐.00 
          - งานงบกลาง (00411) 5,045,0๐๐.00  

รวมงบประมาณด้านรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,000,0๐๐.00 
  

................องคก์ารบริหารสํวนต าบลหนองเป็ด................ 
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6 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด   
อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

ด้านบริหารทั่วไป (๐๐๑๐๐) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 

งาน  

รวม 
งานบริหารทั่วไป 

(๐๐๑๑๑) 
งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ 
(๐๐๑๑๒) 

งานบริหารงานคลัง 
(๐๐๑๑๓) 

 งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน    

(๐๐๑๑4) 

งานสารสนเทศ 
(๐๐๑๑5) 

 

 
งบ 

๑. งบบุคลากร 5,011,0๐๐ - 1,869,0๐๐ - - 6,880,0๐0 
    ๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง) ๑,365,0๐๐ - - - - ๑,365,0๐๐ 
    ๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า) 3,646,0๐๐ - ๑,869,0๐๐ - - 5,515,0๐๐ 
๒. งบด าเนินงาน 4,107,0๐๐ - 470,0๐๐ - - 4,577,0๐๐ 
    ๒.๑ คําตอบแทน 659,0๐๐ - 210,0๐๐ - - 869,000  
    ๒.๒ คําใช๎สอย 1,750,๐๐๐ - 180,๐๐๐ - - 1,930,๐๐๐ 
    ๒.๓ คําวัสด ุ 895,0๐๐ - 80,๐๐๐ - - 975,๐๐๐ 
    ๒.๔ คําสาธารณูปโภค 803,๐๐๐ -  - - - 803,0๐๐ 
๓. งบลงทุน 8,000 - 26,000 - - 34,000 
    ๓.๑ คําครภุัณฑ ์ 8,000 -  26,000 - - 34,000 
    ๓.๒ คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง - - - - - - 
4. งบเงินอุดหนุน  - - - - -  - 
    4.๑ เงินอุดหนุน  - - - - -  - 
5. งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - 
    5.๑ รายจํายอื่น - - - - - - 

รวม 9,126,0๐๐ - 2,365,0๐๐ - - 11,491,0๐๐ 
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  ด้านบริหารทั่วไป (๐๐๑๐๐) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑2

๐) 

งาน  
 

รวม 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การรกัษาความสงบภายใน 

(๐๐๑2๑) 

งานเทศกิจ  
(๐๐๑2๒) 

งานปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

(๐๐๑23) 

งานจราจร  
(๐๐๑24)  

 

 งบ 

๑. งบบุคลากร - - 520,000  520,000 
    ๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง) - - -  - 
    ๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า) - - 520,000  520,000 
๒. งบด าเนินงาน - - 433,000  433,000 
    ๒.๑ คําตอบแทน - - 73,000  73,000 
    ๒.๒ คําใช๎สอย - - 190,000  190,000 
    ๒.๓ คําวัสด ุ - - 170,000  170,000 
    ๒.๔ คําสาธารณูปโภค - - -  - 
๓. งบลงทุน - - 600,000  600,000 
    ๓.๑ คําครภุัณฑ ์ - - 600,000  600,000 
    ๓.๒ คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง - - -  - 
4. งบเงินอุดหนุน - - -   -  
    4.๑ เงินอุดหนุน - - -   -  
5. งบรายจ่ายอ่ืน - - -  - 
    5.๑ รายจํายอื่น - - -  - 

รวม - - 1,553,000  1,553,000 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 
แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) 

งาน  
 

รวม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา  
(๐๐๒๑๑) 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ 
ประถมศึกษา  
(๐๐๒๑๒) 

งานระดับมัธยมศึกษา 
(๐๐๒๑๓) 

งานศึกษาไม่ก าหนด
ระดับ  

(๐๐๒๑๔) งบ 
๑. งบบุคลากร 663,0๐๐ - - - 663,0๐๐ 
    ๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง) - - - - - 
    ๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า) 6630๐๐ - - - 6630๐๐ 
๒. งบด าเนินงาน ๑,142,0๐๐ - - - ๑,142,0๐๐ 
    ๒.๑ คําตอบแทน 80,0๐๐ - - - 80,0๐๐ 
    ๒.๒ คําใช๎สอย 358,0๐๐ - - - 358,0๐๐ 
    ๒.๓ คําวัสด ุ 704,0๐๐ - - - 704,0๐๐ 
    ๒.๔ คําสาธารณูปโภค - - - - - 
๓. งบลงทุน - - - - - 
    ๓.๑ คําครภุัณฑ ์ - - - - - 
    ๓.๒ คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง - - - - - 
4. งบเงินอุดหนุน ๑,109,๐๐๐ - - - ๑,109,๐๐๐ 
    4.๑ เงินอุดหนุน ๑,109,๐๐๐ - - - ๑,109,๐๐๐ 
5. งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - 
    5.๑ รายจํายอื่น - - - - - 

รวม 2,914,0๐๐ - - - 2,914,0๐๐ 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 
แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐) 

งาน  
 

รวม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
สาธารณสขุ  
(๐๐๒๒๑) 

งานโรงพยาบาล 
(๐๐๒๒๒) 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น  

(๐๐๒๒๓) 

งานศูนย์บริการสาธารณสขุ 
(๐๐๒๒๔) 

งบ 
๑. งบบุคลากร - - - - - 
    ๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง) - - - - - 
    ๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า) - - - - - 
๒. งบด าเนินงาน  - - 216,000 - 216,000 
    ๒.๑ คําตอบแทน - - - - - 
    ๒.๒ คําใช๎สอย  - - 56,000 - 56,000 
    ๒.๓ คําวัสด ุ - - 160,000 - 160,000 
    ๒.๔ คําสาธารณูปโภค - - - - - 
๓. งบลงทุน - - - - - 
    ๓.๑ คําครภุัณฑ ์ - - - - - 
    ๓.๒ คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง - - - - - 
4. งบเงินอุดหนุน - -  8๐,๐๐๐ -  8๐,๐๐๐ 
    4.๑ เงินอุดหนุน - - 8๐,๐๐๐ - 8๐,๐๐๐ 
5. งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - 
    5.๑ รายจํายอื่น - - - - - 

รวม - - 296,๐๐๐ - 296,๐๐๐ 

  
 
 
 

 
 
 
 



10 
 
 
 

 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์(๐๐๒3๐)  

งาน  
 

รวม งานบริหารทั่วไปสังคมสงเคราะห์ 
(๐๐๒3๑) 

งานสวัสดิการสังคม 
และสังคมสงเคราะห์  

(๐๐๒3๒) งบ 
๑. งบบุคลากร - - - 
    ๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง) - - - 
    ๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า) - - - 
๒. งบด าเนินงาน -  -  - 
    ๒.๑ คําตอบแทน - - - 
    ๒.๒ คําใช๎สอย -  -  - 
    ๒.๓ คําวัสด ุ - - - 
    ๒.๔ คําสาธารณูปโภค - - - 
๓. งบลงทุน - - - 
    ๓.๑ คําครภุัณฑ ์ - - - 
    ๓.๒ คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง - - - 
4. งบเงินอุดหนุน - - - 
    4.๑ เงินอุดหนุน - - - 
5. งบรายจ่ายอ่ืน -  -  - 
    5.๑ รายจํายอื่น -  -  - 

รวม -  -  - 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) 

งาน  
 

รวม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
เคหะและชมุชน  

(๐๐๒๔๑) 

งานไฟฟูาและ
ประปา 

(๐๐๒๔๒) 

งานสวนสาธารณะ 
(๐๐๒๔๓) 

งานก าจัดขยะ 
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู  

(๐๐๒๔๔) 

งานบ าบัดน้ าเสีย 
(๐๐๒๔๕) 

งบ 
๑. งบบุคลากร - - - - - - 
    ๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง) - - - - - - 
    ๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า) - - - - - - 
๒. งบด าเนินงาน - - - - - - 
    ๒.๑ คําตอบแทน - - - - - - 
    ๒.๒ คําใช๎สอย - - - - - - 
    ๒.๓ คําวัสด ุ - - - - - - 
    ๒.๔ คําสาธารณูปโภค - - - - - - 
๓. งบลงทุน - - - - - - 
    ๓.๑ คําครภุัณฑ ์ - - - - - - 
    ๓.๒ คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง - - - - - - 
4. งบเงินอุดหนุน - - - - -  - 
    4.๑ เงินอุดหนุน - - - - - - 
5. งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - 
    5.๑ รายจํายอื่น - - - - - - 

รวม - - - - - - 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

(๐๐๒๕๐)  

งาน  
 

รวม งานบริหารทั่วไป 
(๐๐๒๕๑) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน  

(๐๐๒๕๒) 
งบ 

๑. งบบุคลากร - - - 
    ๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง) - - - 
    ๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า) - - - 
๒. งบด าเนินงาน - 340,0๐๐ 340,0๐๐ 
    ๒.๑ คําตอบแทน - - - 
    ๒.๒ คําใช๎สอย - 340,0๐๐ 340,0๐๐ 
    ๒.๓ คําวัสด ุ - - - 
    ๒.๔ คําสาธารณูปโภค - - - 
๓. งบลงทุน - - - 
    ๓.๑ คําครภุัณฑ ์ - - - 
    ๓.๒ คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง - - - 
4. งบเงินอุดหนุน - 35,000 35,000 
    4.๑ เงินอุดหนุน - 35,000 35,000 
5. งบรายจ่ายอ่ืน -  -  - 
    5.๑ รายจํายอื่น -  -  - 

รวม - 375,0๐๐ 375,0๐๐ 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ (๐๐๒๖๐) 

งาน  
 

รวม 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

 (๐๐๒๖๑) 

 

งานกีฬาและนันทนาการ  
(๐๐๒๖๒) 

 

งานศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

(๐๐๒๖๓) 

 

งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

(๐๐๒๖๔) 
งบ 

๑. งบบุคลากร - - - - - 
    ๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง) - - - - - 
    ๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า) - - - - - 
๒. งบด าเนินงาน - 180,๐๐๐ 90,๐๐๐ - 270,๐๐๐ 
    ๒.๑ คําตอบแทน - - - - - 
    ๒.๒ คําใช๎สอย - 180,๐๐๐ 9๐,๐๐๐ - 270,๐๐๐ 
    ๒.๓ คําวัสด ุ - - - - - 
    ๒.๔ คําสาธารณูปโภค - - - - - 
๓. งบลงทุน - - - - - 
    ๓.๑ คําครภุัณฑ ์ - - - - - 
    ๓.๒ คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง - - - - - 
4. งบเงินอุดหนุน - 130,000 2๕,๐๐๐ - 155,๐๐๐ 
    4.๑ เงินอุดหนุน - 130,000 2๕,๐๐๐ - 155,๐๐๐ 
5. งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - 
    5.๑ รายจํายอื่น - - - - - 

รวม - 310,๐๐๐ 115,๐๐๐ - 425,๐๐๐ 
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ด้านการเศรษฐกจิ (๐๐3๐๐) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

(๐๐31๐)  

งาน  
 

รวม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

(๐๐31๑) 

งานก่อสร้าง  
(๐๐31๒) 

งบ 
๑. งบบุคลากร - 983,000 983,000 
    ๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง) - - - 
    ๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า) - 983,000 983,000 
๒. งบด าเนินงาน - 1,610,0๐๐ 1,610,0๐๐ 
    ๒.๑ คําตอบแทน - 88,000 88,000 
    ๒.๒ คําใช๎สอย - 1,082,0๐๐ 1,082,0๐๐ 
    ๒.๓ คําวัสด ุ - 440,000 440,000 
    ๒.๔ คําสาธารณูปโภค - - - 
๓. งบลงทุน - 3,990,000 3,990,000 
    ๓.๑ คําครภุัณฑ ์ - 100,000 100,000 
    ๓.๒ คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง - 3,890,000 3,890,000 
4. งบเงินอุดหนุน - 200,000 200,000 
    4.๑ เงินอุดหนุน - 200,000 200,000 
5. งบรายจ่ายอ่ืน -  -  - 
    5.๑ รายจํายอื่น -  -  - 

รวม - 6,783,0๐๐ 6,783,0๐๐ 
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ด้านการเศรษฐกจิ (๐๐3๐๐) 
แผนงานการเกษตร  

(๐๐32๐)  

งาน  
 

รวม งานส่งเสริมการเกษตร 
(๐๐32๑) 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(๐๐32๒) 
งบ 

๑. งบบุคลากร - - - 
    ๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง) - - - 
    ๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า) - - - 
๒. งบด าเนินงาน -  -  - 
    ๒.๑ คําตอบแทน - - - 
    ๒.๒ คําใช๎สอย -  -  - 
    ๒.๓ คําวัสด ุ - - - 
    ๒.๔ คําสาธารณูปโภค - - - 
๓. งบลงทุน - - - 
    ๓.๑ คําครภุัณฑ ์ - - - 
    ๓.๒ คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง - - - 
4. งบเงินอุดหนุน - - - 
    4.๑ เงินอุดหนุน - - - 
5. งบรายจ่ายอ่ืน -  -  - 
    5.๑ รายจํายอื่น -  -  - 

รวม -  -  - 
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ด้านการเศรษฐกจิ(๐๐3๐๐) 
แผนงานการพาณิชย ์

(๐๐33๐) 

งาน  
 

รวม 
งานกิจการสถาธนานุ

บาล 
(๐๐33๑) 

งานกิจการ
ประปา 

(๐๐33๒) 

งานตลาดสด  
(๐๐33๓) 

งานโรงฆ่าสัตว์  
(๐๐33๔) 

งานกิจการสถานีขนส่ง/ 
กิจการท่าเรือ 
(๐๐335) 

 

งานกิจการพาณิชย์อื่น ๆ 
(๐๐336) 

 
งบ 

๑. งบบุคลากร - 360,000 - - - - 360,000 
    ๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง) - - - - - - - 
    ๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า) - 360,000 - - - - 360,000 
๒. งบด าเนินงาน  - 1,758,000 - - - - 1,758,000 
    ๒.๑ คําตอบแทน - 44,000 - - - - 44,000 
    ๒.๒ คําใช๎สอย  - 594,000 - - - - 594,000 
    ๒.๓ คําวัสด ุ - 220,000 - - - - 220,000 
    ๒.๔ คําสาธารณูปโภค - 900,000 - - - - 900,000 
๓. งบลงทุน - - - - - - - 
    ๓.๑ คําครภุัณฑ ์ - - - - - - - 
    ๓.๒ คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง - - - - - - - 
4. งบเงินอุดหนุน - - - - - - - 
    4.๑ เงินอุดหนุน - - - - - - - 
5. งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - - 
    5.๑ รายจํายอื่น - - - - - - - 

รวม - 2,118,000 - - - - 2,118,000 
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ด้านการด าเนินงานอื่น (๐๐๔๐๐) 
แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)  

งาน  
 

รวม งานงบกลาง 
(๐๐๔๑๑) 

งบ 
 ๑. งบกลาง   
   ๑.๑ งบกลาง 5,045,00๐ 5,045,00๐ 
         ๑.๑.๑ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ๑91,0๐๐ ๑91,0๐๐ 
         ๑.๑.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,0๐๐ 9,0๐๐ 
         ๑.๑.3 เบีย้ยังชีพผู๎สูงอาย ุ 3,634,000 3,634,000 
         ๑.๑.4 เบีย้ยังชีพคนพิการ 593,000 593,000 
         ๑.๑.5 เบีย้ยังชีพผู๎ปุวยเอดส์  ๑8,๐๐๐ ๑8,๐๐๐ 
         ๑.๑.6 เงินส ารองจําย 140,000 140,000 
         ๑.๑.7 รายจํายตามข๎อผูกพัน 410,๐๐๐ 410,๐๐๐ 
         ๑.1.8 เงินชํวยเหลือพิเศษ 50,00๐ 50,00๐ 

รวม 5,045,0๐๐ 5,045,0๐๐ 
 
 

................องคก์ารบริหารสํวนต าบลหนองเป็ด................ 
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  ข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 
อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................ 
 

   โดยที่ เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๘๗ แหํงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
๒๕62 จึงตราข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ขึ้นไว๎ โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ด และโดยอนุมัติของนายอ าเภอศรีสวัสดิ์ ดังตํอไป นี้ 
  ข้อ ๑  ข๎อบัญญัตินี้ เรียกวํา “ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66” 
  ข้อ ๒  ข๎อบัญญัตินี้ ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํ วันที ่๑ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕65 เป็นต๎นไป 
  ข้อ ๓  งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 31,000,0๐๐ บาท     
  ข้อ ๔ งบประมาณรายจํายทั่วไป จํายจากรายได๎จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
จ านวนเงินทั้งสิ้น  31,000,0๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได๎ ดังนี้  
 

ด้าน ยอดรวม 
๑. ด้านบริหารทั่วไป   
    ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป   11,491,000.00 

- งานบริหารทั่วไป (00111) 9,126,0๐๐.00  
- งานบริหารงานคลัง (00113) 2,365,0๐๐.00  

    ๑.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  1,553,0๐๐.00 
          - งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (00123) 1,553,0๐๐.00  
๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม   
    ๒.๑ แผนงานการศึกษา  2,914,0๐๐.00 
          - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 2,914,0๐๐.00  
    ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข  296,๐๐๐.00 
          - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 296,๐๐๐.00  
    ๒.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์     0.00 
    ๒.4 แผนงานเคหะและชุมชน      0.00 
    ๒.5 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน   375,0๐๐.00 

    - งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน (00252) 375,0๐๐.00  
    ๒.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    425,000.00 
          - งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 310,๐๐๐.00  
          - งานศาสนา วัฒนธรรมท๎องถิ่น (00263) 115,๐๐๐.00  
๓. ด้านการเศรษฐกิจ   
    ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    6,783,0๐๐.๐๐ 
          - งานกํอสร๎าง (00312) 6,783,0๐๐.๐๐  
    ๓.๒ แผนงานการเกษตร   0.00 
    ๓.๓ แผนงานการพาณิชย์    2,118,0๐๐.๐๐ 
          - งานกิจการประปา (00332) 2,118,0๐๐.๐๐  
๔. ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
    ๔.๑ แผนงานงบกลาง   5,045,0๐๐.00 
          - งานงบกลาง (00411) 5,045,0๐๐.00  

รวมงบประมาณด้านรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,000,0๐๐.00 
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  ข้อ 5 ให๎นายกองค์การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ดและคณะผู๎บริหาร ปฏิบัติการเบิกจํายเงินงบประมาณที่
ได๎รับอนุมัติ ให๎เป็นไปตามระเบียบการเบิกจํายเงินขององค์การบริหารสํวนต าบล     
       ข้อ 6 ให๎นายกองค์การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ด มีหน๎าที่รักษาการให๎เป็นไปตามบัญญัติ นี้                              
 

             จึงประกาศให๎ทราบโดยทั่วกัน 
     

                                                                ประกาศ ณ วันที่    ๑๙     เดือน  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕65 

 
 

                                                                                          
           
                                                                                      (นายนพนันท์  ศรีสุวรรณ์)  
                                                                             นายกองค์การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ด  
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รายงานประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 
อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  

 
 

รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  

รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง  

(%) 
ปี 2566 

1. รายได้จัดเก็บเอง       
1.1 หมวดภาษีอากร       
   1.1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      45,477.61 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.00 
   1.1.2 ภาษีบ ารุงท๎องที ่ 27,611.38 542.55 0.00  0.00 -100.00 0.00 
   1.1.3 ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรา๎ง 0.00 17,092.96 22,834.05 25,000.00 -54.55 60,000.00 
   1.1.4 ภาษีปูาย 4,210.00 0.00 7,026.00 5,000.00 0.00 10,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 77,298.97 17,635.51 29,860.05 30,000.00  70,000.00 
1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       
   1.2.1 คาํธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรุา 863.30 805.10 1,406.50 1,000.00 0.00 3,000.00 
   1.2.2 คาํธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  108,240.00 138,960.00 136,900.00 150,000.00 0.00 140,000.00 
   1.2.3 คาํธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9  0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 
   1.2.4 คาํธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย ์ 220.00 0.00 390.00 1,000.00 0.00 1,000.00 
   1.2.5 คาํธรรมเนียมอื่น ๆ   52,985.00 8,825.00 15.00 10,000.00 -83.33 1,000.00 
   1.2.6 คาํธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินถมดิน 0.00  0.00  500.00 0.00 0.00 2,000.00 
   1.2.7 คาํปรับการผดิสญัญา 1,755.00 38,619.00 63,840.00 35,000.00 600.00 80,000.00 
   1.2.8 คาํใบอนุญาตประกอบการค๎าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายตํอ

สุขภาพ 
3,000.00 3,700.00 3,300.00 3,000.00 0.00 5,000.00 

   1.1.9 คาํใบอนุญาตจ าหนํายสนิค๎าในท่ีหรือทางสาธารณะ 500.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 
   1.2.10 คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 8,484.50 461.97 928.48  5,000.00 -50.00 5,000.00 
   1.2.11 คําใบอนุญาตอื่น ๆ  0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 176,047.80 191,371.07 207,453.86 208,000.00  240,000.00  
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง  

(%) 
ปี 2566 

1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       
   1.3.1 คาํเชําหรือบริการสถานที ่ 11,050.00 9,000.00 9,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00 
   1.3.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 49,492.40 44,597.60 33,656.37 50,000.00 0.00 50,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 60,542.40 53,597.60 42,656.37 62,000.00  62,000.00  
1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์       
   1.4.1 รายได๎จากประปา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 
1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       
   1.5.1 คาํขายแบบแปลน 116.000.00 220,000.00 97,000.00 50.000.00 0.00 109.000.00 
   1.5.2 คาํรับรองส าเนาและถํายเอกสาร 0.00 0.00 175.00 0.00  1,000.00 
   1.5.3 รายได๎เบด็เตล็ดอื่น ๆ 11,310.00 5,270.00 22,816.00 10,000.00 -50.00 30,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 127,310.00 225,270.00 119,991.00 60,000.00  140,000.00  
1.6 หมวดรายได้จากทุน       
   1.6.1 คาํขายทอดตลาดทรัพยส์ิน  0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 3,000.00  3,000.00  
รวม 1. รายได้จัดเก็บเอง 441,199.17 487,874.18 399,961.28  363,000.00   2,015,000.00  

2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
2.1 หมวดภาษีจัดสรร       
   2.1.1 ภาษีและคําธรรมเนยีมรถยนต์และล๎อเลื่อน 341,339.49 579,711.66 419,395.66 600,000.00 50.00 500,000.00 
   2.1.2 ภาษีมลูคําเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 10,703,261.97 9,943,831.33 10,298,864.65 11,300,000.00 0.00 11,400,000.00 
   2.1.3 ภาษีมลูคําเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได๎ฯ 1,102,719.86 1,088,803.54 1,211,376.71 1,200,000.00 0.00 1,346,000.00 
   2.1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 38,985.31 63,827.56 18,308.99 60,000.00 50.00 60,000.00 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66   

รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี ๒๕63 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง  
(%) 

ปี 2566 

2.1 หมวดภาษีจัดสรร (ต่อ)       
   2.1.5 ภาษีสรรพสามิต 2,258,239.42 1,966,000.82 2,091,366.02 2,119,000.00 -6.69 2,300,000.00 
   2.1.6 อากรประทานบตัรและอาชญาบัตรประมง  0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 
   2.1.7 คาํภาคหลวงและคําธรรมเนียมตามกฎหมายวําด๎วยปุาไม๎  0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 1,000.00 
   2.1.8 คาํภาคหลวงแร ํ 27,440.83 27,219.41 28,368.36 30,000.00 0.00 50,000.00 
   2.1.9 คาํภาคหลวงปิโตรเลียม 23,050.74 24,554.77 19,047.52 26,000.00 0.00 26,000.00 
   2.1.10 คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย 

ท่ีดิน 
289,470.00 300,752.00 196,805.00 300,000.00 0.00 300,000.00 

   2.1.11 ภาษีจดัสรรอื่น ๆ  0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 
รวม 2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรฯ 14,784,507.62 13,994,701.09 14,283,533.94 15,637,000.00  15,985,000.00  

รวมประมาณการรายรบัทุกหมวด  15,226,706.79 14,482,575.27 14,683,495.22 16,000,000.00  18,000,000.00  
3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
3.1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         
   3.1.1 เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่และ

ภารกิจถํายโอนเลือกท า 
8,736,721.00  8,950,410.00 9,318,711.78 10,000,000.00  0.00 13,000,000.00  

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,736,721.00  8,950,410.00 9,318,711.78 10,000,000.00   13,000,000.00  
3.2 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ       
   3.2.1 เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 15,110,308.68 12,516,302.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ  15,110,308.68  12,516,302.00 0.00  0.00   0.00 
รวมประมาณการรายรบัทุกหมวดที่ต้ังงบประมาณ 23,962,427.00 23,432,985.27 24,002,207.00 26,000,000.00  31,000,000.00 

  
................องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด................ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 
อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................ 
                
ประมาณการรายรับ                              รวมทั้งสิ้น  31,000,0๐๐  บาท แยกเป็น 
 

๑. รายได้จัดเก็บเอง                                ทั้งสิ้น    2,015,0๐๐  บาท แยกเป็น 
 ๑.๑ หมวดภาษีอากร                               รวม            70,๐๐๐ บาท แยกเป็น 
   ๑.๑.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                        จ านวน           0.00 บาท    
        ค าชี้แจง  ประมาณการไว๎ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดเก็บ เท่าเดิม   
   ๑.๑.2 ภาษีบ ารุงท้องที่                           จ านวน            0.00  บาท     
        ค าชี้แจง  ประมาณการไว๎ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดเก็บ เท่าเดิม 
   ๑.๑.3 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                    จ านวน        60,๐๐๐ บาท  
        ค าชี้แจง  ประมาณการ มากกว่า ปีงบประมาณที่ผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดเก็บ เพิ่มข้ึน  
   ๑.๑.4 ภาษีปูาย                               จ านวน        10,๐๐๐ บาท    
        ค าชี้แจง  ประมาณการ มากกว่า ปีงบประมาณที่ผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดเก็บ เพิ่มข้ึน   
 

 ๑.๒ หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                 รวม          240,0๐๐  บาท  แยกเป็น 
   ๑.๒.๑ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา         จ านวน          3,0๐๐  บาท    
        ค าชี้แจง  ประมาณการ มากกว่า ปีงบประมาณที่ผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดเก็บ เพิ่มข้ึน 
   ๑.๒.2 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                 จ านวน      140,๐๐๐ บาท    
        ค าชี้แจง  ประมาณการไว๎ น้อยกว่า ปีงบประมาณที่ผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดเก็บ ลดลง   
   ๑.๒.3 ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 9      จ านวน          1,๐๐๐ บาท    
        ค าชี้แจง  ประมาณการไว๎ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดเก็บ เท่าเดิม  
   ๑.๒.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์              จ านวน          1,0๐๐  บาท   
        ค าชี้แจง  ประมาณการไว๎ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดเก็บ เท่าเดิม   
   ๑.๒.5 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ                         จ านวน          1,0๐๐ บาท   
        ค าชี้แจง  ประมาณการไว๎ น้อยกว่า ปีงบประมาณที่ผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดเก็บ ลดลง 
   ๑.๒.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินถมดิน             จ านวน          2,000  บาท   
        ค าชี้แจง  ประมาณการ มากกว่า ปีงบประมาณที่ผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดเก็บ เพิ่มข้ึน 
   ๑.๒.7 ค่าปรับการผิดสัญญา                         จ านวน        80,000  บาท   
        ค าชี้แจง  ประมาณการ มากกว่า ปีงบประมาณที่ผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดเก็บ เพิ่มข้ึน 
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   ๑.๒.8 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
                                            จ านวน          5,0๐๐  บาท   
        ค าชี้แจง  ประมาณการ มากกว่า ปีงบประมาณที่ผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดเก็บ เพิ่มข้ึน 
   ๑.๒.9 ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ      จ านวน          1,๐๐๐ บาท 
        ค าชี้แจง  ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดเก็บ เท่าเดิม 
   ๑.๒.10 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร           จ านวน          5,0๐๐ บาท    
        ค าชี้แจง  ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดเก็บ เท่าเดิม  

   ๑.๒.11 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                         จ านวน          ๑,0๐๐ บาท    
         ค าชี้แจง  ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดเก็บ เท่าเดิม 
 

๑.๓ หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                         รวม           62,0๐๐ บาท  แยกเป็น 
   ๑.๓.๑ ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                      จ านวน        12,0๐๐  บาท    
        ค าชี้แจง  ประมาณการไว๎ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดเก็บ เท่าเดิม 
          ๑.๓.2 ดอกเบี้ย                                 จ านวน        50,๐๐๐  บาท    
        ค าชี้แจง  ประมาณการไว๎ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดเก็บ เท่าเดิม 
 

 ๑.๔ หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์            รวม       1,500,๐๐๐  บาท  แยกเป็น  
   ๑.4.1 รายได้จากประปา                           จ านวน   1,500,๐๐๐  บาท     
        ค าชี้แจง  ประมาณการไว๎ มากกว่า ปีงบประมาณท่ีผํานมา  
                เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดเก็บ เพิ่มข้ึน      
 

 ๑.๕ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                           รวม          140,0๐๐ บาท  แยกเป็น 
   ๑.๕.1 ค่าขายแบบแปลน      จ านวน         109,000  บาท              
        ค าชี้แจง  ประมาณการ มากกว่า ปีงบประมาณที่ผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดเก็บ เพิ่มข้ึน 
   ๑.๕.2 ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร                   จ านวน         1,0๐๐  บาท       
    
        ค าชี้แจง  ประมาณการ มากกว่า ปีงบประมาณที่ผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดเก็บ เพิ่มข้ึน    
   ๑.๕.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                         จ านวน         30,0๐๐  บาท    
        ค าชี้แจง  ประมาณการ มากกว่า ปีงบประมาณที่ผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดเก็บ เพิ่มข้ึน 

  ๑.๖ หมวดรายได้จากทุน                            รวม              ๓,๐๐๐  บาท  แยกเป็น 
   ๑.๖.๑ ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                     จ านวน          ๓,๐๐๐  บาท  
        ค าชี้แจง  ประมาณการไว๎ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผํานมา   
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดเก็บ เท่าเดิม 
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๒. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 ๒.๑ หมวดภาษีจัดสรร                                รวม     ๑5,985,0๐๐ บาท  แยกเป็น 
   ๒.๑.๑ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน           จ านวน      500,000  บาท 
        ค าชี้แจง  ประมาณการไว๎ น้อยกว่า ปีงบประมาณที่ผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดสรร ลดลง   
   ๒.๑.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ            จ านวน   1,400,0๐๐  บาท   
        ค าชี้แจง  ประมาณการไว๎ มากกว่า ปีงบประมาณท่ีผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดสรร เพิ่มข้ึน   
   ๒.๑.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ           จ านวน   1,346,0๐๐  บาท    
        ค าชี้แจง  ประมาณการไว๎ มากกว่า ปีงบประมาณท่ีผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดสรร เพิ่มข้ึน   
   ๒.๑.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ                           จ านวน        60,0๐๐  บาท    
        ค าชี้แจง  ประมาณการไว๎ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผํานมา   
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดสรร เท่าเดิม    
   ๒.๑.5 ภาษีสรรพสามิต                            จ านวน   2,300,0๐๐  บาท    
        ค าชี้แจง  ประมาณการไว๎ มากกว่า ปีงบประมาณท่ีผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดสรร เพิ่มข้ึน 
   ๒.๑.6 ค่าอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง          จ านวน          ๑,๐๐๐ บาท    
         ค าชี้แจง  ประมาณการไว๎ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผํานมา  
               เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดสรร เท่าเดิม 
   ๒.๑.7 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้   จ านวน          1,๐๐๐  บาท 
        ค าชี้แจง  ประมาณการไว๎ มากกว่า ปีงบประมาณท่ีผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดสรร เพิ่มข้ึน 
          ๒.๑.8 ค่าภาคหลวงแร่                            จ านวน        50,๐๐๐  บาท 
        ค าชี้แจง  ประมาณการไว๎ มากกว่า ปีงบประมาณท่ีผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดสรร เพิ่มข้ึน 
           ๒.๑.9 ค่าภาคหลวงปิโตเลียม                        จ านวน        ๒6,๐๐๐  บาท   
        ค าชี้แจง  ประมาณการไว๎ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดสรร เท่าเดิม 
   ๒.๑.10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน   
                                           จ านวน      300,๐๐๐  บาท   
             ค าชี้แจง  ประมาณการไว๎ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผํานมา   
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดสรร เท่าเดิม    
   ๒.๑.๑1 ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ                          จ านวน          ๑,๐๐๐ บาท    
        ค าชี้แจง  ประมาณการไว๎ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดสรร เท่าเดิม 
 

๓. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓.๑ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                             รวม     13,000,0๐๐  บาท  แยกเป็น       
         
   ๓.๑.๑ เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า            
                                           จ านวน  13,000,0๐๐ บาท    
             ค าชี้แจง  ประมาณการไว๎ มากกว่า ปีงบประมาณท่ีผํานมา  
              เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดสรร เพิ่มข้ึน 

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................ 



26-62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





26 
 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 
อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

งบ 
 

หมวด 
 

ประเภทรายจ่าย 
แผนงาน  

รวม งบกลาง  บริหารงาน 
ท่ัวไป 

การรักษาความ
สงบภายใน 

การศึกษา 
 

สาธารณสุข เคหะ 
และชุมชน 

สร้างความ 
เข้มแข็ง 

ของชุมชน 

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

 

การ
พาณิชย์ 

 
งบกลาง 

 
 งบกลาง 
   

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 191,000 - - - - - - - - - 191,000 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,000 - - - - - - - - - 9,000 
เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 3,634,000 - - - - - - - - - 3,634,000 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 593,000 - - - - - - - - - 593,000 
เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ 18,000 - - - - - - - - - 18,000 
เงินส ารองจําย 140,000 - - - - - - - - - 140,000 
รายจํายตามข๎อผูกพัน 410,000 - - - - - - - - - 410,000 
เงินชํวยเหลือพิเศษ 50,000 - - - - - - - - - 50,000 

รวม  5,045,000 - - - - - - - - - 5,045,000 
รวมท้ังสิ้น  5,045,000 - - - - - - - - - 5,045,000 

งบบุคลากร 
       

 เงินเดือน 
 (ฝุายการเมือง) 

คําตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 

- 515,000 - - - - - - - - 515,000 

คําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รอง
นายก 

- 43,000 - - - - - - - - 43,000 

คําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก - 43,000 - - - - - - - - 43,000 
คําตอบแทนเลขานุการนายก - 87,000 - - - - - - - - 87,000 
คําตอบแทนประธานสภา/รองประธาน 
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการองค์กรปก 
ครองสํวนท๎องถ่ิน 

- 677,000 - - - - - - - - 677,000 

รวม  - 1,365,000 - - - - - - - - 1,365,000 
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งบ 

 
หมวด 

 
ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  
รวม งบกลาง  บริหารงาน 

ท่ัวไป 
การรักษาความ

สงบภายใน 
การศึกษา 

 
สาธารณสุข เคหะ 

และชุมชน 
สร้างความ 
เข้มแข็ง 

ของชุมชน 

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

 

การ
พาณิชย์ 
 

 
งบบุคลากร    

(ต่อ) 
 เงินเดือน   
 (ฝุายประจ า) 

 

เงินเดือนข๎าราชการหรือพนักงานสํวน
ท๎องถ่ิน 

- 2,905,000 321,000 84,000 - - - - 353,000 - 3,663,000 

เงินประจ าต าแหนํง - 132,000 - - - - - - 42,000 - 174,000 
เงินวิทยฐานะ - - - 42,000 - - - - - - 42,000 
คําจ๎างลูกจ๎างประจ า - 315,000 - - - - - - - - 315,000 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง - 1,994,000 199,000 511,000 - - - - 563,000 324,000 3,591,000 
เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง - 169,000 - 26,000 - - - - 25,000  36,000 256,000 

รวม  - 5,515,000 520,000 663,000 - - - - 983,000 360,000 8,041,000 
รวมท้ังสิ้น  - 6,880,000 520,000 663,000 - - - - 983,000 360,000 9,406,000 

งบด าเนินงาน  คําตอบแทน คําตอบแทนผู๎ ป ฏิบั ติ ร าชการอัน เป็น
ประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 

- 722,000 63,000 70,000 - - - - 75,000 27,000 957,000 

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 15,000 5,000 5,000 - - - - 5,000 17,000 47,000 

คําเชําบ๎าน - 64,000 - - - - - - - - 64,000 

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร - 68,000 5,000  5,000 - - - - 8,000 - 86,000 

รวม  - 869,000 73,000 80,000 - - - - 88,000 44,000 1,154,000 
 คําใช๎สอย รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ - 1,485,000 20,000 20,000 6,000 - - - 1,052,000 384,000 2,967,000 

รายจํายเกี่ยวกับการรับรองหรือพิธีการ - 50,000 - - - - - - - - 50,000 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่น ๆ 

- 175,000 90,000 338,000 50,000 - 340,000 270,000 10,000  10,000 1,283,000 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม  - 220,000 80,000 - - - - - 20,000  200,000 520,000 
รวม  - 1,930,000 190,000 358,000 56,000 - 340,000 270,000 1,082,000 594,000 4,820,000 
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งบ 

 
หมวด 

 
ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  
รวม งบกลาง  บริหารงาน 

ท่ัวไป 
การรักษาความ

สงบภายใน 
การศึกษา 

 
สาธารณสุข เคหะ 

และชุมชน 
สร้างความ 
เข้มแข็ง 

ของชุมชน 

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

 

การ
พาณิชย์ 
 

 
งบด าเนินงาน

(ต่อ) 
 คําวัสดุ 
   

วัสดุส านักงาน - 160,000 20,000 40,000 - - - - 30,000 10,000 260,000 

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ - 20,000 20,000 - - - - - 200,000 - 240,000 
วัสดุงานบ๎านงานครัว - 30,000 - 654,000 - - - - - - 684,000 
คําอาหารเสริม (นม) - - - - - - - - - - - 
วัสดุกํอสร๎าง - - - - - - - - 150,000 - 150,000 
วัสดุยานพาหนะและขนสํง  - 200,000 - - - - - - 50,000 - 250,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น - 450,000 - - - - - - - - 450,000 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - - - - 160,000 - - - - - 160,000 
วัสดุการเกษตร - 10,000 - - - - - - - - 10,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ - 20,000 - - - - - - - - 20,000 
วัสดุกีฬา - 40,000 - - - - - - - - 40,000 

วัสดุคอมพิวเตอร์ - 40,000 10,000 10,000 - - - - 10,000 10,000 80,000 
วัสดุการศึกษา - - - - - - - - - - - 
วัสดุเครื่องแตํงกาย - - 60,000 - - - - - - - 60,000 
วัสดุเครื่องดับเพลิง - - 40,000 - - - - - - - 40,000 
วัสดุสนาม - - 20,000 - - - - - - - 20,000 
วัสดุอื่น - 5,000 - - - - - - - 200,000 205,000 

รวม  - 975,000 170,000 704,000 160,000 - - - 440,000 220,000 2,669,000 
 คําสาธารณูปโภค คําไฟฟูา - 720,000 - - - - - - - 900,000 1,620,000 

คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล - - - - - - - - - - - 

คําบริการโทรศัพท์ - 10,000 - - - - - - - - 10,000 

คําไปรษณีย์ - 8,000 - - - - - - - - 8,000 

คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - 55,000 - - - - - - - - 55,000 

คําเชําพื้นที่เว็ปไซค์และคําธรรมเนียมที่
เกี่ยวข๎อง 

- 10,000 - - - - - - - - 10,000 

รวม  - 803,000 - - - - - - - 900,000 1,703,000 

รวมท้ังสิ้น   4,577,000 433,000 1,142,000 216,000 - 340,000 270,000 1,610,000 1,758,000 10,346,000 
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งบ 

 
หมวด 

 
ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน  
รวม งบกลาง  บริหารงาน 

ท่ัวไป 
การรักษาความ

สงบภายใน 
การศึกษา 

 
สาธารณสุข เคหะ 

และชุมชน 
สร้างความ 
เข้มแข็ง 

ของชุมชน 

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

 

การ
พาณิชย์ 
 

 
งบลงทุน  คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - - - - - - - - - - - 

ครุภัณฑ์การศึกษา - - - - - - - - - - - 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง - - - - - - - - - - - 

ครุภัณฑ์การเกษตร - - - - - - - - - - - 
ครุภัณฑ์กํอสร๎าง - - - - - - - - - - - 
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ - - - - - - - - - - - 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ - - - - - - - - - - - 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - - - - - - - - - - - 
ครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว - - - - - - - - - - - 
ครุภัณฑ์โรงงาน - - - - - - - - - - - 
ครุภัณฑ์กีฬา - - - - - - - - - - - 
ครุภัณฑ์ส ารวจ - - - - - - - - - - - 

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ - - - - - - - - - - - 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล๏กทรอนิกส์ - 34,000 600,000 - - - - - - - 634,000 
ครุภัณฑ์สนาม - - - - - - - - - - - 
คําครุภัณฑ์อื่น - - - - - - - - - - - 
คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - - - - - - - - 100,000 - 100,000 

รวม  - 34,000 600,000 - - - - - 100,000 - 734,000 
คําที่ดินและ   
สิ่งกํอสร๎าง 
    

คําถมที่ดิน - - - - - - - - - - - 

คํากํอสร๎างอาคารหรือสิ่งปลูกสร๎างตําง ๆ  - - - - - - - - - - - 

คําตํอเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูก
สร๎างตําง ๆ 

- - - - - - - - - - - 

คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปการ - - - - - - - - 3,840,000 - 3,840,000 

คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค - - - - - - - -  - -  - 

คําปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง - - - - - - - - - - - 

คําชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได๎ - - - - - - - - 50,000 - 50,000 

รวม  - - - - - - - - 3,890,000 - 3,890,000 

รวมท้ังสิ้น  - 34,000 600,000 - - - - - 3,990,000 - 4,624,000 
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งบ 
 

หมวด 
 

ประเภทรายจ่าย 
แผนงาน  

รวม งบกลาง  บริหารงาน 
ท่ัวไป 

การรักษาความ
สงบภายใน 

การศึกษา 
 

สาธารณสุข เคหะ 
และชุมชน 

สร้างความ 
เข้มแข็ง 

ของชุมชน 

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

 

การ
พาณิชย์ 
 

 
งบเงิน
อุดหนุน 

 เงินอุดหนุน 
  

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน - - - - - - 35,000 - - - 35,000 

เงินอุดหนุนสํวนราชการ - - - 1,109,000 - - - 150,000 - - 1,259,000 

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ - - - - - - - - 200,000 - 200,000 

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - - - - 80,000 - - - - - 80,000 

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา - - - - - - - - - - - 

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล - - - - - - - 5,000 - - 5,000 

รวม  - -  - 1,109,000 80,000 - 35,000 155,000 200,000 - 1,579,000 

รวมท้ังสิ้น  - - - 1,109,000 80,000 - 35,000 155,000 200,000 - 1,579,000 
งบรายจ่ายอื่น  รายจํายอื่น รายจํายอื่น - - - - - - - - - - - 

รวม  - - - - - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น  - - - - - - - - - - - 

รวมทุกแผนงาน/ประเภทรายจ่าย 5,045,000 11,491,000 1,553,000 2,914,000 296,000 - 375,000 425,000 6,783,000 2,118,000 31,000,000 

 
 

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................ 
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รายงานประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 
อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................ 
 

ด้านบริหารทั่วไป (๐๐๑๐๐) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 

งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)  
    

ด้านบริหารทั่วไป (๐๐๑๐๐) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 

งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)       
 งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)       
    ๑. งบบุคลากร       
        หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว       
    ๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง)       
          ๑.๑.๑ ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก    515,000  515,000 
          ๑.๑.๒ ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก    43,000  43,000 
          ๑.๑.๓ ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก    43,000  43,000 
          ๑.๑.๔ ค่าตอบแทนเลขานุการนายก       87,000  87,000 
          ๑.๑.๕ ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

   850,000  677,000 

รวมเงินเดือน (ฝุายการเมือง) 1,534,320 1,534,320 1,503,510 1,538,000  1,365,000 
    ๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า)       
          ๑.๒.๑ เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น          1,362,000  2,058,000 
          ๑.๒.๒ เงินประจ าต าแหน่ง     90,000  90,000 
          ๑.๒.๓ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        1,348,000  1,342,000 
          1.2.4 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน       144,000  156,000 

รวมเงินเดือน (ฝุายประจ า)  2,586,374 2,922,585 2,482,883.03 2,944,000  3,646,000 
รวมงบบุคลากร 4,120,964 1,539,000 3,986,393.03 4,482,000  5,011,000 
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ด้านบริหารทั่วไป (๐๐๑๐๐) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 
งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

    ๒. งบด าเนินงาน          
        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค                 
    ๒.๑ ค่าตอบแทน         
         ๒.๑.๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  

   720,000  572,000 

                   ๒.๑.๑.๑ เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ    300,000  302,000 
                   ๒.๑.๑.๒ คําตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้งตามกฎหมาย
วําด๎วยการจัดซ้ือจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

   100,000  100,000 

                   ๒.๑.๑.๓ เงินตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ในการเลือกตั้ง    200,000  50,000 
                   2.1.1.4 คําตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่น    120,000  120,000 
          ๒.๑.๒ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            10,000  10,000 
          ๒.๑.3 ค่าเช่าบ้าน    33,000  33,000 
          ๒.๑.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร            24,000  44,000 

รวมค่าตอบแทน 45,750 30,800 50,950 787,000  659,000 
    ๒.๒ ค่าใช้สอย       
          ๒.๒.๑ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ                  1,215,000  1,345,000 
                   ๒.๒.๑.๑ คําถํายเอกสาร    5,000  5,000 
                   ๒.๒.๑.๒ คําธรรมเนียมตําง ๆ    60,000  60,000 
                   ๒.๒.๑.๓ คําเบี้ยประกันภัย    50,000  50,000 
                   ๒.๒.๑.๔ คําจา๎งเหมาบริการบุคคลภายนอก    100,000  100,000 
                   ๒.๒.๑.๕ คําจา๎งแรงงานราษฎรกรณีด าเนินการเอง    990,000  1,120,000 
                   ๒.๒.๑.๕ คําติดต้ังเครื่องรับสัญญาณตําง ๆ    10,000  10,000 
          ๒.๒.๒ รายจ่ายเกี่ยวกับการรบัรองหรือพิธีการ       50,000  50,000 
                   ๒.๒.๒.๑ คํารับรอง    10,000  10,000 
                   ๒.๒.๒.๒ คําใช๎จํายในพธิีทางศาสนา/รัฐพิธ ี    20,000  20,000 
                   ๒.๒.๒.3 คําใช๎จํายในการประชุมราชการ    20,000  20,000 
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ด้านบริหารทั่วไป (๐๐๑๐๐) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 

งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

         ๒.๒.๓ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ 
           

   495,000  155,000 

                   ๒.๒.๓.๑ คําใช๎จํายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ๎งถิ่นและผู๎บริหารท๎องถิ่น     250,000  10,000 
                   ๒.๒.๓.๒ คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ    40,000  40,000 
                   ๒.๒.๓.๓ คําใช๎จํายในการชํวยเหลือประชาชนตามอ านาจหน๎าที่    200,000  100,000 
                   ๒.๒.๓.4 คําพวงมาลัย ชํอดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎และพวงมาลา    5,000  5,000 
          ๒.๒.๔ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                  200,000  200,000 

รวมค่าใช้สอย 791,238.76 498,381.63 885,418.48 1,960,000  1,750,000 
    ๒.๓ ค่าวัสดุ       

 ๒.๓.๑ วัสดุส านักงาน                   100,000  100,000 
 2.3.2 วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ    20,000  20,000 

          ๒.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว                                30,000  30,000 
          ๒.๓.4 วัสดุพาหนะและขนส่ง               200,000  200,000 
          ๒.๓.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                   450,000  450,000 
          ๒.๓.6 วัสดุการเกษตร      10,000  10,000 
          ๒.๓.7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่        20,000  20,000 
          ๒.๓.8 วัสดุกีฬา       40,000  40,000 
          ๒.๓.9 วัสดุคอมพิวเตอร์                           20,000  20,000 
          ๒.๓.10 วัสดุอ่ืน        5,000  5,000 

รวมค่าวัสดุ 566,349.56 542,970.63 632,235.40 895,000  895,000 
    ๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค       
          ๒.๔.๑ ค่าไฟฟูา                   720,000  720,000 
          ๒.๔.๒ ค่าบริการโทรศัพท ์      10,000  10,000 
          ๒.๔.๓ ค่าไปรษณีย์           8,000  8,000 
          ๒.๔.๔ ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    55,000  55,000 
          ๒.๔.5 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง                  10,000  10,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 429,129.95 513,697.92 511,488.32 803,000  803,000 
รวมงบด าเนินงาน 1,832,468.27 1,585,850.18 2,080,092.20 1,960,000  4,107,000 
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ด้านบริหารทั่วไป (๐๐๑๐๐) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 
งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

    ๓. งบลงทุน       
        หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          
    ๓.๑ ค่าครุภัณฑ์       
          ๓.๑.๑ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์               0.00   8,000 
                   3.1.1.1 คําเครื่องพิมพ ์       8,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 232,790 22,000 22,000 33,000  8,000 
    ๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
รวมงบลงทุน 232,790 22,000 22,000 0.00  8,000 

    4. งบเงินอุดหนุน       
        หมวดเงินอุดหนุน       
    4.๑ เงินอุดหนุน       

รวมเงินอุดหนุน   0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

    5. งบรายจ่ายอ่ืน       
        หมวดรายจา่ยอ่ืน                 
    5.๑ รายจา่ยอ่ืน       

รวมรายจา่ยอ่ืน 20,000 20,000 20,000 0.00  0.00 
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 20,000 20,000 20,000 0.00  0.00 

รวมงานบริหารทั่วไป  5,959,334.18 6,035,853.03 6,226,585.23 8,960,000     9,126,000  

 

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................ 
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ด้านบริหารทั่วไป (๐๐๑๐๐) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 

งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)  
 

ด้านบริหารทั่วไป (๐๐๑๐๐) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 

งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)       
 งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)        
    ๑. งบบุคลากร       
        หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว       
    ๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง)       

รวมเงินเดือน (ฝุายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
    ๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า)       
          ๑.๒.๑ เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น          387,000  847,000 
          ๑.๒.๒ เงินประจ าต าแหน่ง     42,000  42,000 
          ๑.๒.๓ ค่าจา้งลูกจ้างประจ า        301,000  315,000 
          ๑.๒.๔ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        476,000  652,000 
          ๑.๒.๕ เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง        13,000  13,000 

รวมเงินเดือน (ฝุายประจ า)  1,073,820 1,114,215 1,161,120 1,219,000  1,869,000 
รวมงบบุคลากร 1,073,820 1,114,215 1,161,120 1,219,000  1,869,000 

    ๒. งบด าเนินงาน        
        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค            
    ๒.๑ ค่าตอบแทน         
         ๒.๑.๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  

   175,000  150,000 

                   ๒.๑.๑.๑ เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ    175,000  150,000 
          ๒.๑.๒ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ             5,000  5,000 
          ๒.๑.๓ ค่าเช่าบ้าน    35,000  31,000 
          ๒.๑.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร            15,000  24,000 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00   0.00   230,000  210,000 
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ด้านบริหารทั่วไป (๐๐๑๐๐) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 

งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

    ๒.๒ ค่าใช้สอย       
          ๒.๒.๑ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ                  32,000  140,000 
                   ๒.๒.๑.๑ คําถํายเอกสาร    2,000  2,000 
                   ๒.๒.๑.๒ คําธรรมเนียมตําง ๆ    30,000  30,000 
                   ๒.๒.๑.3 คําจา๎งแรงงานราษฎรกรณีด าเนินการเอง       108,000 
          ๒.๒.๒ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
           

   20,000  20,000 

                   ๒.๒.๒.๑ คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ    20,000  20,000 
          ๒.๒.๓ รายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม              20,000  20,000 

รวมค่าใช้สอย 37,091 15,526 22,308 72,000  180,000 
    ๒.๓ ค่าวัสดุ       
          ๒.๓.๑ วัสดุส านักงาน                   60,000  60,000 
          ๒.๓.๒ วัสดุคอมพิวเตอร์              20,000  20,000 

รวมค่าวัสดุ 84,640.80 122,380 100,083 80,000  80,000 
    ๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค       
          ๒.๔.๑ ค่าไปรษณีย์       0.00  0.00 

รวมค่าสาธารณูปโภค  1,742.80 0.00 0.00  0.00 
รวมงบด าเนินงาน 121,731.80 139,648.80 122,391 382,000  382,000 

    ๓. งบลงทุน       
        หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          
    ๓.๑ ค่าครุภัณฑ์       
          ๓.๑.๑ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                   0.00  0.00 
                   3.1.1.1 คําเครื่องพิมพเ์ลเซอร์       26,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 32,000 11,000 8,900 0.00  26,000 
    ๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
รวมงบลงทุน 32,000 11,000 8,900 0.00  26,000 
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ด้านบริหารทั่วไป (๐๐๑๐๐) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 
งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

    4. งบเงินอุดหนุน       
        หมวดเงินอุดหนุน       
    4.๑ เงินอุดหนุน       

รวมเงินอุดหนุน   0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

    5. งบรายจ่ายอ่ืน       
        หมวดรายจา่ยอ่ืน                 
    5.๑ รายจา่ยอ่ืน       

รวมรายจา่ยอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

รวมงานบริหารงานคลัง 1,227,551.80 1,264,683.80 1,292,411 1,601,000  2,365,000 
รวมแผนงานบริหารทั่วไป 7,186,885.98 7,300,716.83 7,518,996.23 10,561,000  11,491,000 

 
 

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................ 
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ด้านบริหารทั่วไป (๐๐1๐๐) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑2๐) 

งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐123)  
 

 
ด้านบริหารทั่วไป (๐๐1๐๐) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑2๐) 
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (๐๐123) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑2๐)       

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (๐๐123)       
    ๑. งบบุคลากร       
        หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว       
    ๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง)       

รวมเงินเดือน (ฝุายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 
    ๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า)       
          ๑.๒.๑ เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น          301,000  321,000 
          ๑.๒.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       191,000  199,000 

รวมเงินเดือน (ฝุายประจ า)  255,840 343,980 464,580 492,000  520,000 
รวมงบบุคลากร 255,840 343,980 464,580 492,000  520,000 

    ๒. งบด าเนินงาน         
        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ            
    ๒.๑ ค่าตอบแทน         
          ๒.๑.๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  

   61,000  63,000 

                  ๒.๑.๑.๑ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ    41,000  43,000 
                  2.1.1.2 คําปุวยการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน    20,000  20,000 
          ๒.๑.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    5,000  5,000 

รวมค่าตอบแทน 18,000 65,000 0.00 66,000  73,000 
    ๒.2 ค่าใช้สอย         
          ๒.2.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       20,000  20,000 
                  ๒.2.๑.๑ คําธรรมเนียมตําง ๆ    20,000  20,000 
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ด้านบริหารทั่วไป (๐๐1๐๐) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑2๐) 
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (๐๐123) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

          ๒.๒.๒ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
  

   70,000  90,000 

                  ๒.2.2.1 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ     20,000  20,000 
                  2.2.2.2 คําใช๎จํายในการจัดฝึกอบรม “พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปูองกันฝุาย
พลเรือน” 

   20,000  20,000 

                  2.2.2.3 คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม “รณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาล” 

   10,000  10,000 

                  2.2.2.3 คําใช๎จํายในการจัดฝึกอบรม “ซักซ๎อมแผนปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย” 

    20,000  40,000 

          ๒.๒.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      20,000  80,000 
 รวมค่าใช้สอย 33,764 130,000 69,436 110,000  190,000 

    ๒.3 ค่าวัสดุ       
          ๒.๓.๑ วัสดุส านักงาน                   20,000  20,000 
          ๒.๓.2 วัสดุไฟฟูาและวทิย ุ                  20,000  20,000 
          ๒.๓.3 วัสดุเครื่องแต่งกาย                  20,000  60,000 
     2.3.4 วัสดุเครื่องดับเพลิง    40,000  40,000 
          2.3.5 วัสดุสนาม    20,000  20,000 
          2.3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์    10,000  10,000 

รวมค่าวัสดุ 14,984.50 108,294.10 111,030 130,000  170,000 
    ๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค       

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
รวมงบด าเนินงาน 66,748.50 116,994.10 180,466 306,000  433,000 

    ๓. งบลงทุน       
        หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          
    ๓.๑ ค่าครุภัณฑ์       
          ๓.๑.๑ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                   0.00  600,000 
                   3.1.1.1 คํากล๎องโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือขําย แบบมุมมองคงที่       600,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,032,910 111,000 605,600 0.00  600,000 
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ด้านบริหารทั่วไป (๐๐1๐๐) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑2๐) 
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (๐๐123) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

    ๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
รวมงบลงทุน 4,032,910 111,000 605,600 0.00  600,000 

    4. งบเงินอุดหนุน       
        หมวดเงินอุดหนุน       
    4.๑ เงินอุดหนุน       
          4.1.1 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    35,000  0.00 

รวมเงินอุดหนุน   0.00 0.00 0.00 35,000  0.00 
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 35,000  0.00 

    5. งบรายจ่ายอ่ืน       
        หมวดรายจา่ยอ่ืน                 
    5.๑ รายจา่ยอ่ืน       

รวมรายจา่ยอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

รวมงานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  4,355,498.50 571,974.10 1,250,646 833,000  1,553,000 
 
 

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................ 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 

แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑)  

 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 

แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)       
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑)         
    ๑. งบบุคลากร       
        หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว       
    ๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง)       

รวมเงินเดือน (ฝุายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 
    ๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า)       
          ๑.๒.๑ เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น               384,000  84,000 
          1.2.2 เงินวิทยฐานะ    42,000  42,000 
     1.2.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    357,000  511,000 
     1.2.4 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    26,000  26,000 

รวมเงินเดือน(ฝุายประจ า)  575,723.23 632,220 720,820 773,000  663,000 
รวมงบบุคลากร 575,723.23 632,220 720,820 773,000  663,000 

    ๒. งบด าเนินงาน          
       หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ            
    ๒.๑ ค่าตอบแทน         
          ๒.๑.๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  

   71,000  70,000 

                  ๒.๑.๑.๑ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ    71,000  70,000 
          ๒.๑.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    5,000  5,000 
          2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    50,000  5,000 

รวมค่าตอบแทน 29,300 14,000 23,800 126,000  80,000 
    ๒.๒ ค่าใช้สอย       
          ๒.๒.๑ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ               20,000  20,000 
                  ๒.๒.๑.๑ คําธรรมเนียมตําง ๆ    20,000  20,000 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 

แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

         ๒.๒.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ    414,000  338,000 
                   ๒.๒.2.๑ คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ    10,000  10,000 
                   ๒.๒.2.2 คําโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)    275,000  201,000 
                   ๒.๒.2.3 คําโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา (การเรียนการสอน)    177,000  117,000 
                   ๒.๒.2.4 คําใช๎จํายในการจัดงาน “หนูน๎อยออมทรพัย์”    5,000  5,000 
     2.2.2.5 คําใช๎จาํยในการจัดงาน “ไปวัดวันพระ”    5,000  5,000 

 รวมค่าใช้สอย 493,520 342,530 318,900 492,000  358,000 
    ๒.๓ ค่าวัสดุ       
          ๒.๓.๑ วัสดุส านักงาน                   40,000  40,000 
          ๒.๓.2 วัสดุงานบ้านงานครัว                          677,000  654,000 
                   ๒.3.2.๑ คําวัสดุงานบา๎นงานครัว     20,000  20,000 
                   ๒.3.2.2 คําอาหารเสริม (นม)    657,000  634,000 
          ๒.๓.3 วัสดุคอมพิวเตอร์     10,000  10,000 

รวมค่าวัสดุ 700,074.60 685,969.64 673,986.84 727,000  704,000 
    ๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค       

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
รวมงบด าเนินงาน 1,222,894.60 1,042,499.64 1,016,686.84 1,345,000  1,142,000 

    ๓. งบลงทุน       
        หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          
    ๓.๑ ค่าครุภัณฑ์       

รวมค่าครุภัณฑ์ 67,100 7,500 10,000 0.00  0.00 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 

แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

    ๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
รวมงบลงทุน 67,100 7,500 10,000 0.00  0.00 

    4. งบเงินอุดหนุน       
        หมวดเงินอุดหนุน       
    4.๑ เงินอุดหนุน       
         4.๑.๑ เงินอุดหนุนส่วนราชการ       1,060,000  1,109,000 
                 4.๑.๑.๑ อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) (สพฐ.) 

   1,060,000  1,109,000 

รวมเงินอุดหนุน   1,098,000 1,038,940 1,009,780 1,060,000  1,109,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 1,098,000 1,038,940 1,009,780 1,060,000  1,109,000 

    5. งบรายจ่ายอ่ืน       
        หมวดรายจา่ยอ่ืน                 
    5.๑ รายจา่ยอ่ืน       

รวมรายจา่ยอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,963,717.83 2,721,195.64 2,757,286.48 3,178,000  2,914,000 
 
 
 

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................ 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 
แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (๐๐๒๒๑)  
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 
แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (๐๐๒๒๑) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐)         
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (๐๐๒๒๑)       
    ๑. งบบุคลากร       
        หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว       
    ๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง)       

รวมเงินเดือน (ฝุายการเมือง) ๐.๐๐ 0.00 0.00 0.00  0.00 
    ๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า)       

รวมเงินเดือน(ฝุายประจ า)  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐  ๐.๐๐ 
รวมงบบุคลากร ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐  ๐.๐๐ 

    ๒. งบด าเนินงาน          
        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ            
    ๒.๑ ค่าตอบแทน         

รวมค่าตอบแทน ๐.๐๐ 0.00 0.00 0.00  0.00 
    ๒.๒ ค่าใช้สอย       
  2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    6,000  6,000 
      2.2.1.1 คําจ๎างเหมาแรงงานราษฎรกรณีด าเนินการเอง    6,000  6,000 
  2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ    30,000  50,000 
                    2.2.2.1 คําใช๎จาํยในการจัดฝึกอบรม “อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการรักษา 
สุขภาพอนามัยเด็ก” 

   10,000  10,000 

                    2.2.2.2 คําใช๎จาํยในการจัดโครงการ “สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ๎า” 

   10,000  10,000 

      2.2.2.3 คําใชจ๎ํายในการจัดงาน “พระราชด าริ ด๎านสาธารณสุข”     10,000  10,000 
           2.2.2.4 คําใชจ๎ํายในการจัดฝึกอบรม “อบรมเชิงปฏิบัติการให๎ความรู๎ในการ
ปูองกันโรคติดตํอ” 

    10,000  20,000 

รวมค่าใช้สอย 45,070.25  0.00 0.00 36,000  56,000 

 



45 
 
 
  

 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 

แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (๐๐๒๒๑) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

    ๒.๓ ค่าวัสดุ       
  2.3.1 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์    160,000  160,000 
      2.3.1.1 คําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์    40,000  40,000 
      2.3.1.2 คําน้ ายาหรือผลิตภัณฑ์ก าจดัหรือปูองกันการแพรํระบาดและการติด
เช้ือ 

   80,000  80,000 

      2.3.1.3 คําวัคซีนปูองกันพิษสุนัขบ๎า    40,000  40,000 
รวมค่าวัสดุ 46,000 42,000 18,000 160,000  160,000 

    ๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค       
รวมค่าสาธารณูปโภค ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐  ๐.๐๐ 

รวมงบด าเนินงาน ๐.๐๐ 42,000 18,000 ๐.๐๐  ๐.๐๐ 
    ๓. งบลงทุน       
        หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          
    ๓.๑ ค่าครุภัณฑ์       

รวมค่าครุภัณฑ์ ๐.๐๐ 0.00 7,500 0.00  0.00 
    ๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐  ๐.๐๐ 
รวมงบลงทุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ 7,500 ๐.๐๐  ๐.๐๐ 

    4. งบเงินอุดหนุน       
        หมวดเงินอุดหนุน       
    4.๑ เงินอุดหนุน       
          4.๑.๑ เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน     80,000  80,000 
                   4.๑.๑.๑ อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน       80,000  80,000 

รวมเงินอุดหนุน   0.00 0.00 0.00 80,000  80,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 80,000  80,000 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 

แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (๐๐๒๒๑) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

    4. งบเงินอุดหนุน       
        หมวดเงินอุดหนุน       
    4.๑ เงินอุดหนุน       
          4.๑.๑ เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน     80,000  80,000 
                   4.๑.๑.๑ อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน       80,000  80,000 

รวมเงินอุดหนุน   0.00 0.00 0.00 80,000  80,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 80,000  80,000 

    5. งบรายจ่ายอ่ืน       
        หมวดรายจา่ยอ่ืน                 
    5.๑ รายจา่ยอ่ืน       

รวมรายจา่ยอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 91,070.25 42,000 25,500 276,000  296,000 

 
 

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................ 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐) 

งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน (๐๐๒๕๒)  
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 
แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน (๐๐๒๕๐) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชน (๐๐๒๕๒) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  

ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 
(%) 

ปี พ.ศ. ๒๕66 

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน (๐๐๒๕๐)        
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชน (๐๐๒๕๒)               
    ๑. งบบุคลากร       
        หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว       
    ๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง)       

รวมเงินเดือน (ฝุายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
    ๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า)       

รวมเงินเดือน(ฝุายประจ า)  0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

    ๒. งบด าเนินงาน          
        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ            
    ๒.๑ ค่าตอบแทน         

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
    ๒.๒ ค่าใช้สอย       
          ๒.๒.๑ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ      180,000  340,000 
                   ๒.๒.๑.1 จัดงาน “วันพอํแหํงชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”    10,000  20,000 
                   ๒.๒.๑.2 จัดงาน “วันแมํแหํงชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”    10,000  20,000 
                   ๒.๒.๑.3 จัดงาน “วันเด็กแหํงชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”    20,000  40,000 
                   ๒.๒.๑.4 จัดงาน “หนนู๎อยเรียนรู๎ สูํโลกกวา๎ง”    10,000  20,000 
                   ๒.๒.๑.5 จัดงาน “เยี่ยมบ๎านผู๎สูงอาย ุคนพิการและผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม”    10,000  20,000 
                   ๒.๒.๑.6 จัดงาน “รณรงค์ ควบคุมและปูองกันโรคไข๎เลือดออก”    10,000  20,000 
                   ๒.๒.๑.7 จัดงาน “รกัน้ า รักปาุ รักษาแผํนดิน”    10,000  20,000 
                   ๒.๒.๑.8 จัดงาน “วันพฒันาชุมชนต าบลสะอาด”    10,000  20,000 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน (๐๐๒๕๐) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชน (๐๐๒๕๒) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  

ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 
(%) 

ปี พ.ศ. ๒๕66 

                   ๒.๒.๑.9 จัดงาน “ธนาคารขยะรีไซเคิล”    10,000  20,000 
                   ๒.๒.๑.10 จัดงาน “สํงเสริมสภาเด็กและเยาวชนต าบลหนองเป็ด”    10,000  20,000 
                   ๒.๒.๑.11 จัดงาน “ลอ๎มรักให๎ครอบครัว ล๎อมรั้วใหย๎าเสพติด”    10,000  20,000 
                   ๒.๒.๑.๑2 จัดงาน “สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี”    20,000  20,000 
                   ๒.๒.๑.13 จัดงาน “สํงเสริมการเรียนรู๎วิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพยีง”    10,000  20,000 
                   ๒.๒.๑.14 จัดงาน “อบรมให๎ความรู๎กฎหมายเกี่ยวข๎องกับองค์การบริหารสํวน
ต าบล” 

   10,000  20,000 

                   ๒.๒.๑.15 จัดงาน “เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10”      10,000  20,000 
      ๒.๒.๑.16 จัดงาน “จัดท าแผนชุมชนแบบบูรณาการ”    10,000  20,000 

รวมค่าใช้สอย 245,948.34 82,559 35,201.30 180,000  340,000 
    ๒.๓ ค่าวัสดุ       

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
    ๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค          

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
รวมงบด าเนินงาน 245,948.34 82,559 35,201.30 180,000  340,000 

    ๓. งบลงทุน        
        หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          
    ๓.๑ ค่าครุภัณฑ์       

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
    ๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน (๐๐๒๕๐) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชน (๐๐๒๕๒) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  

ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 
(%) 

ปี พ.ศ. ๒๕66 

    4. งบเงินอุดหนุน       
        หมวดเงินอุดหนุน       
    4.๑ เงินอุดหนุน       
          4.๑.๑ เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        35,000 
                   4.๑.๑.๑ อุดหนุนเทศบาลต าบลเอราวัณ        35,000 

รวมเงินอุดหนุน   26,000 26,000 35,000 0.00  35,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 26,000 26,000 35,000 0.00  35,000 

    5. งบรายจ่ายอ่ืน       
        หมวดรายจา่ยอ่ืน                 
    5.๑ รายจา่ยอ่ืน       

รวมรายจา่ยอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

รวมงานส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แข็งของชมุชน 271,948.34 108.559 70,201.30 180,000  375,000 
 

 
................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................ 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐) 

งานกีฬาและนันทนาการ (๐๐๒๖๒)  
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ (๐๐๒๖๐) 

งานกีฬาและนันทนาการ (๐๐๒๖๒) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ (๐๐๒๖๐)         
งานกีฬาและนันทนาการ (๐๐๒๖๒)                 
    ๑. งบบุคลากร       
        หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว       
    ๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง)       

รวมเงินเดือน (ฝุายการเมือง) ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๐.๐๐   ๐.๐๐  
    ๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า)       

รวมเงินเดือน(ฝุายประจ า)  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐  ๐.๐๐ 
รวมงบบุคลากร ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๐.๐๐   ๐.๐๐  

    ๒. งบด าเนินงาน          
        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ            
    ๒.๑ ค่าตอบแทน         

รวมค่าตอบแทน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐  ๐.๐๐ 
    ๒.๒ ค่าใช้สอย       
          ๒.๒.๑ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
  

   40,000  180,000 

                    ๒.๒.๑.1 การแขํงขันกฬีา “กีฬาองค์การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ด”       10,000  140,000 
                    ๒.๒.๑.2 การแขํงขันกฬีา “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบรหิารสํวนต าบลหนอง
เป็ด”   

    10,000  40,000 

รวมค่าใช้สอย 145,418 139,750 0.00 20,000  180,000 
    ๒.๓ ค่าวัสดุ       

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
    ๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค       

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
รวมงบด าเนินงาน 145,418 139,750 0.00 20,000  180,000 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ (๐๐๒๖๐) 
งานกีฬาและนันทนาการ (๐๐๒๖๒) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

    ๓. งบลงทุน       
        หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          
    ๓.๑ ค่าครุภัณฑ์       

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
    ๓.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

    4. งบเงินอุดหนุน       
        หมวดเงินอุดหนุน       
    4.๑ เงินอุดหนุน       
          4.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ    30,000  130,000 
                   4.1.1.1 อุดหนุนส านกังานการทํองเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี    5,000  130,000 

รวมเงินอุดหนุน   0.00 0.00 000 30,000  130,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 30,000  130,000 

    5. งบรายจ่ายอ่ืน       
        หมวดรายจา่ยอ่ืน                 
    5.๑ รายจา่ยอ่ืน       

รวมรายจา่ยอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 145,418 139,750 0.00 50,000  310,000 
 
 

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................ 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐) 

งานศาสนา วัฒนธรรมทอ้งถิ่น (๐๐๒๖๓)  
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ (๐๐๒๖๐) 

งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (๐๐๒๖๓) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ (๐๐๒๖๐)         
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (๐๐๒๖๓)                    
    ๑. งบบุคลากร       
        หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว       
    ๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง)       

รวมเงินเดือน (ฝุายการเมือง) ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๐.๐๐   ๐.๐๐  
    ๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า)       

รวมเงินเดือน(ฝุายประจ า)  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐  ๐.๐๐ 
รวมงบบุคลากร ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๐.๐๐   ๐.๐๐  

    ๒. งบด าเนินงาน          
        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ            
    ๒.๑ ค่าตอบแทน         

รวมค่าตอบแทน ๐.๐๐ 0.00 0.00 0.00  0.00 
    ๒.๒ ค่าใช้สอย       
         ๒.๒.๑ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ  
  

   50,000  90,000 

                   ๒.๒.๑.๑ จัดงาน “สืบสานและฟื้นฟปูระเพณีประจ าทอ๎งถิ่น”     20,000  40,000 
                   ๒.๒.๑.๒ จัดงาน “สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู๎สูงอายุ”      20,000   40,000 
                   ๒.๒.๑.3 จัดงาน “สืบสานประเพณีวันเข๎าพรรษา”      10,000  10,000 

รวมค่าใช้สอย 84,280 0.00 0.00 50,000  90,000 
    ๒.๓ ค่าวัสดุ       

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
    ๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค       

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
รวมงบด าเนินงาน 84,280 0.00 0.00 50,000  90,000 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ (๐๐๒๖๐) 
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (๐๐๒๖๓) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

    ๓. งบลงทุน       
        หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          
    ๓.๑ ค่าครุภัณฑ์       

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
    ๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐  ๐.๐๐ 
รวมงบลงทุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐  ๐.๐๐ 

    4. งบเงินอุดหนุน       
        หมวดเงินอุดหนุน       
    4.๑ เงินอุดหนุน       
         4.๑.๑ เงินอุดหนุนส่วนราชการ    20,000  20,000 
                  4.๑.๑.๑ อุดหนุนอ าเภอศรีสวัสดิ ์    20,000  20,000 
         4.๑.๒ เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์    5,000  5,000 
                 4.๑.๒.๑ อุดหนุนเหลํากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี     5,000  5,000 

รวมเงินอุดหนุน   5,000 25,000 25,000 25,000  25,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 5,000 25,000 25,000 25,000  25,000 

    5. งบรายจ่ายอ่ืน       
        หมวดรายจา่ยอ่ืน                 
    5.๑ รายจา่ยอ่ืน       

รวมรายจา่ยอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

รวมงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 89,280 25,000 25,000 75,000  115,000 
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 234,698 164,750 25,000 125,000  425,000 

 
 

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................ 
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 ด้านการเศรษฐกิจ (๐๐3๐๐) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐31๐) 

งานก่อสร้าง (๐๐312) 
 

ด้านการเศรษฐกิจ (๐๐3๐๐) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐31๐) 

งานก่อสร้าง (๐๐312) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐31๐)       
  งานก่อสร้าง (๐๐312)       
    ๑. งบบุคลากร       
        หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว       
    ๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง)       

รวมเงินเดือน (ฝุายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 
    ๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า)       
           ๑.๒.๑ เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         334,000  353,000 
           ๑.๒.๒ เงินประจ าต าแหน่ง     42,000  42,000 
           ๑.๒.๓ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    400,000  563,000 
           ๑.๒.๔ เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง       25,000  25,000 

รวมเงินเดือน(ฝุายประจ า)  721,200 0.00 0.00 801,000  983,000 
รวมงบบุคลากร  721,200 0.00 0.00 801,000  983,000 

    ๒. งบด าเนินงาน         
        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ            
    ๒.๑ ค่าตอบแทน         
         ๒.๑.๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  

   73,000  75,000 

                  ๒.๑.๑.๑ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ    73,000  75,000 
         ๒.๑.๒ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            5,000  5,000 
         ๒.๑.๓ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร            9,000  8,000 

รวมค่าตอบแทน 2,700 0.00 0.00 87,000  88,000 
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ด้านการเศรษฐกิจ (๐๐3๐๐) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐31๐) 
งานก่อสร้าง (๐๐312) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

    ๒.๒ ค่าใช้สอย       
          ๒.๒.๑ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ                  440,000  1,052,000 
                   ๒.๒.๑.๑ คําธรรมเนียมตําง ๆ    20,000  20,000 
                   ๒.๒.๑.2 คําจา๎งเหมาบริการบุคคลภายนอก    60,000  60,000 
                   ๒.๒.๑.3 คําจา๎งแรงงานราษฎรกรณีด าเนินการเอง    360,000  972,000 
          ๒.๒.๒ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
           

   10,000  10,000 

                   ๒.๒.๒.๑ คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ    10,000  10,000 
          ๒.๒.๓ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม               20,000  20,000 

รวมค่าใช้สอย 115,116.03 0.00 0.00 470,000  1,082,000 
    ๒.๓ ค่าวัสดุ       
          ๒.๓.๑ วัสดุส านักงาน                   30,000  30,000 
          ๒.๓.2 วัสดุไฟฟูาและวทิย ุ                  200,000  200,000 
          ๒.๓.3 วัสดุคอมพิวเตอร์                  10,000  10,000 
          ๒.๓.4 วัสดุก่อสร้าง             150,000  150,000 
          ๒.๓.5 วัสดยุานพาหนะและขนส่ง           50,000  50,000 

รวมค่าวัสดุ 306,755.97 0.00 0.00 440,000  440,000 
    ๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค       

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
รวมงบด าเนินงาน 424,572.00 0.00 0.00 997,000  1,610,000 

    ๓. งบลงทุน       
        หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          
    ๓.๑ ค่าครุภัณฑ์       
           3.1.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    100,000  100,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 825,000 0.00 0.00 2,600,000  100,000 
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ด้านการเศรษฐกิจ (๐๐3๐๐) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐31๐) 
งานก่อสร้าง (๐๐312) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

    ๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          
         3.2.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ      3,840,000 
                   3.2.1.1 คํากอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 4 ซอยหว๎ยไรํ      450,000 
                   3.2.1.2 คํากอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 2 ซอยสามสุยํ 6      520,000 
                   3.2.1.3 คํากอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 2 ซอยสามสุยํ 7      520,000 
                   3.2.1.4 คํากอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 2 ซอยสามสุยํ 3      450,000 
                   3.2.1.5 คํากอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 3 ซอยลงทําสูบน้ าสาธารณะ
บ๎านสองพี่น๎อง 

     180,000 

                   3.2.1.6 คํากอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 3 ซอยทางเช่ือมในหมูํบ๎าน 
1,2,3 (ซอย 6) 

     520,000 

                   3.2.1.7 คํากอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 3 ซอยทางเช่ือมในหมูํบ๎าน 
1,2,3 (ซอย 4) 

     415,000 

                   3.2.1.8 คํากอํสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 3 ซอย 6       400,000 
                   3.2.1.9 คําวางทํอคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 1 ซอยสองพี่น๎อง 4      130,000 
                   3.2.1.10 คําวางทํอคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 4 ซอย 3      255,000 
        3.2.3 เงินชดเชยสัญญา    50,000  50,000 
                 3.2.3.1 คําชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คํา K)    50,000  50,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 590,000  3,890,000 
รวมงบลงทุน 825,000   3,190,000  3,990,000 

    4. งบเงินอุดหนุน       
        หมวดเงินอุดหนุน       
    4.๑ เงินอุดหนุน       
         4.๑.๑ เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       200,000 
                  4.๑.๑.๑ อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมิภาค       200,000 

รวมเงินอุดหนุน   37,431.09 0.00 0.00 0.00  200,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 37,431.09 0.00 0.00 0.00  200,000 
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ด้านการเศรษฐกิจ (๐๐3๐๐) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐31๐) 
งานก่อสร้าง (๐๐312) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

    ๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          
         3.2.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ      3,840,000 
                   3.2.1.1 คํากอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 4 ซอยหว๎ยไรํ      450,000 
                   3.2.1.2 คํากอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 2 ซอยสามสุยํ 6      520,000 
                   3.2.1.3 คํากอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 2 ซอยสามสุยํ 7      520,000 
                   3.2.1.4 คํากอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 2 ซอยสามสุยํ 3      450,000 
                   3.2.1.5 คํากอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 3 ซอยลงทําสูบน้ าสาธารณะ
บ๎านสองพี่น๎อง 

     180,000 

                   3.2.1.6 คํากอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 3 ซอยทางเช่ือมในหมูํบ๎าน 
1,2,3 (ซอย 6) 

     520,000 

                   3.2.1.7 คํากอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 3 ซอยทางเช่ือมในหมูํบ๎าน 
1,2,3 (ซอย 4) 

     415,000 

                   3.2.1.8 คํากอํสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 3 ซอย 6       400,000 
                   3.2.1.9 คําวางทํอคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 1 ซอยสองพี่น๎อง 4      130,000 
                   3.2.1.10 คําวางทํอคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ 4 ซอย 3      255,000 
        3.2.3 เงินชดเชยสัญญา    50,000  50,000 
                 3.2.3.1 คําชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คํา K)    50,000  50,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 590,000  3,890,000 
รวมงบลงทุน 825,000   3,190,000  3,990,000 

    4. งบเงินอุดหนุน       
        หมวดเงินอุดหนุน       
    4.๑ เงินอุดหนุน       
         4.๑.๑ เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       200,000 
                  4.๑.๑.๑ อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมิภาค       200,000 

รวมเงินอุดหนุน   37,431.09 0.00 0.00 0.00  200,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 37,431.09 0.00 0.00 0.00  200,000 
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ด้านการเศรษฐกิจ (๐๐3๐๐) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐31๐) 
งานก่อสร้าง (๐๐312) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

    5. งบรายจ่ายอ่ืน       
        หมวดรายจา่ยอ่ืน                 
    5.๑ รายจา่ยอ่ืน       

รวมรายจา่ยอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

รวมงานก่อสร้าง 2,008,203.09 0.00 0.00 4,988,000  6,783,000 
 
 

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................ 
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ด้านการเศรษฐกิจ (๐๐3๐๐) 
แผนงานการพาณิชย์ (๐๐33๐) 
งานกิจการประปา (๐๐332) 

 
ด้านการเศรษฐกิจ (๐๐3๐๐) 

แผนงานการพาณิชย์ (๐๐33๐) 
งานกิจการประปา (๐๐332) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

  แผนงานการพาณิชย์ (๐๐33๐)       
  งานกิจการประปา (๐๐332)       
    ๑. งบบุคลากร       
        หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว       
    ๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง)       

รวมเงินเดือน (ฝุายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 
    ๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า)       
           ๑.๒.๑ เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         0.00  0.00 
           ๑.๒.๒ เงินประจ าต าแหน่ง     0.00  0.00 
           ๑.๒.๓ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    0.00  324,000 
           ๑.๒.๔ เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง       0.00  36,000 

รวมเงินเดือน(ฝุายประจ า)  0.00 0.00 0.00 0.00  360,000 
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00  360,000 

    ๒. งบด าเนินงาน         
        หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ            
    ๒.๑ ค่าตอบแทน         
         ๒.๑.๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  

   0.00  27,000 

                  ๒.๑.๑.๑ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ    0.00  27,000 
         ๒.๑.๒ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            0.00  17,000 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00  44,000 
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ด้านการเศรษฐกิจ (๐๐3๐๐) 

แผนงานการพาณิชย์ (๐๐33๐) 
งานกิจการประปา (๐๐332) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

    ๒.๒ ค่าใช้สอย       
          ๒.๒.๑ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ                  0.00  384,000 
                   ๒.๒.๑.๑ คําธรรมเนียมตําง ๆ    0.00  10,000 
                   ๒.๒.๑.2 คําจา๎งเหมาบริการบุคคลภายนอก    0.00  50,000 
                   ๒.๒.๑.3 คําจา๎งแรงงานราษฎรกรณีด าเนินการเอง    0.00  324,000 
          ๒.๒.๒ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
           

   0.00  10,000 

                   ๒.๒.๒.๑ คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ    0.00  10,000 
          ๒.๒.๓ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม               0.00  200,000 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00  594,000 
    ๒.๓ ค่าวัสดุ       
          ๒.๓.๑ วัสดุส านักงาน                   0.00  10,000 
          ๒.๓.2 วัสดุคอมพิวเตอร์                  0.00  10,000 
          ๒.๓.3 วัสดอ่ืุน         0.00  200,000 
                    ๒.๓.3.1 คําวัสดุประปา           0.00  200,000 

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00  220,000 
    ๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค       
          ๒.๔.๑ ค่าไฟฟูา                   0.00  900,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00  1,758,000 

    ๓. งบลงทุน       
        หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          
    ๓.๑ ค่าครุภัณฑ์       

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 2,600,000  0.00 
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ด้านการเศรษฐกิจ (๐๐3๐๐) 

แผนงานการพาณิชย์ (๐๐33๐) 
งานกิจการประปา (๐๐332) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

    ๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00  0.00  0.00 
    4. งบเงินอุดหนุน       
        หมวดเงินอุดหนุน       
    4.๑ เงินอุดหนุน       

รวมเงินอุดหนุน   0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

    5. งบรายจ่ายอ่ืน       
        หมวดรายจา่ยอ่ืน                 
    5.๑ รายจา่ยอ่ืน       

รวมรายจา่ยอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 

รวมงานกิจการประปา 0.00 0.00 0.00 0.00  2,118,000 
 
 

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................ 
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ด้านการด าเนินงานอื่น (๐๐๔๐๐) 
แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐) 

งานงบกลาง (๐๐๔๑๑)  
 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน (๐๐๔๐๐) 
แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐) 

งานงบกลาง (๐๐๔๑๑) 

รายจ่ายจริง ประมาณการ  
ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕65 ยอดต่าง 

(%) 
ปี พ.ศ. ๒๕66 

 แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)         
 งานงบกลาง (๐๐๔๑๑)                      
    ๑. งบกลาง       
        หมวดงบกลาง       
    ๑.๑ งบกลาง       
          ๑.๑.๑ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    172,000  191,000 
          ๑.๑.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน    8,000  9,000 
          ๑.๑.3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ    3,357,000  3,634,000 
          ๑.๑.4 เบี้ยยังชีพคนพิการ    584,000  593,000 
          ๑.๑.5 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์    18,000  18,000 
          ๑.๑.6 เงินส ารองจ่าย    100,000  140,000 
          ๑.๑.7 รายจ่ายตามข้อผูกพัน    370,000  410,000 
                   ๑.๑.7.๑ เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)    50,000  50,000 
                   ๑.1.7.2 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนทอ๎งถิ่น (กบท.)    320,000  360,000 
          ๑.๑.8 เงินช่วยเหลือพิเศษ    50,000  50,000 
                   ๑.๑.8.๑ เงินชํวยคําท าศพข๎าราชการ/พนักงานสํวนต าบล    20,000  20,000 
                   ๑.1.8.2 เงินชํวยคําท าศพลูกจ๎างประจ า    10,000  10,000 
                   ๑.1.8.3 เงินชํวยคําท าศพพนักงานจ๎าง    20,000  20,000 

รวมงบกลาง 3,634,691.18 4,906,340 5,063,908.43 5,659,000  5,045,000 
รวมแผนงานงบกลาง 3,634,691.18 4,906,340 5,063,908.43 5,659,000  5,045,000 

รวมรายจา่ยทุกด้าน/ทุกแผนงาน/ทุกงาน 23,829,737.86 4,906,340 21,096,143.39 26,000,000  31,000,000 
รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ    

รวมรายจา่ยทุกด้าน/ทุกแผนงาน/ทุกงาน/เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์    
 

................องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด...............



   
 

รายงาน 
 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 
อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี 
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รายงาน 
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 
อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุร ี

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................ 
 

ประมาณการรายจ่าย   รวมทั้งสิ้น  31,000,0๐๐ บาท 
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

แยกเป็น 
 

ด้านบริหารทั่วไป (๐๐๑๐๐) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 

 

งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) รวมทั้งสิ้น    9,126,0๐๐ บาท 

๑. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว)    ยอดรวม   5,011,0๐๐  บาท   
๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง)  รวม            ๑,365,0๐๐  บาท  
  ๑.๑.๑ ประเภทค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
    จ านวน            ๕๑5,0๐๐  บาท  
  ๑.๑.๑.๑ ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก 
   ตั้งไว้  ๕๑5,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนให๎แกํ นายกองค์การบริหารสํวนต าบล
และรองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 
 ๑.๑.๒ ประเภทค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก   จ านวน           ๔3,0๐๐  บาท             
  ๑.๑.๒.๑ ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  
   ตั้งไว้  ๔3,0๐๐ บาท  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนประจ าต าแหนํงให๎แกํ นายกองค์การบริหารสํวน
ต าบลและรองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 
 ๑.๑.๓ ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก    จ านวน        ๔3,0๐๐  บาท
  ๑.๑.๓.๑ ค่าตอบแทนพิเศษ 
   ตั้งไว้  ๔3,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนพิเศษให๎แกํ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลและ
รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล  
 ๑.๑.๔ ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการนายก    จ านวน         ๘7,0๐๐  บาท   
  ๑.๑.๔.๑ ค่าตอบแทนเลขานุการนายก  
    ตั้งไว้  ๘7,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํ ผู๎ได๎รับการแตํงตั้งจากนายกองค์การ
บริหารสํวนต าบลให๎ท าหน๎าที่เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 
 ๑.๑.๕ ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      
    จ านวน           677,0๐๐  บาท   
  ๑.๑.๕.๑ ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา   
   ตั้งไว้  677,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํ ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
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 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว) 
๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า)    รวม             3,646,0๐๐  บาท  
 ๑.๒.๑ ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    จ านวน         2,058,0๐๐  บาท  
   ๑.๒.๑.๑ เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   
   ตั้งไว้  2,058,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํ พนักงานสํวนต าบล สังกัดส านักปลัด  
    ๑.๒.๒ ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง   จ านวน        90,๐๐๐ บาท   
  ๑.๒.๒.๑ เงินประจ าต าแหน่ง   
   ตั้งไว้  90,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงให๎แกํ นักบริหารงานองค์การบริหารสํวน
ต าบล หัวหน๎าสํวนราชการสังกัดส านักปลัด  
 ๑.๒.๓ ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน          ๑,342,0๐๐  บาท   
  ๑.๒.๓.๑ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
   ตั้งไว้  ๑,342,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ พนักงาน
จ๎างทั่วไป สังกัดส านักปลัด  
 ๑.๒.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน            156,0๐๐  บาท   
  ๑.๒.4.๑ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว   
   ตั้งไว้  120,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให๎แกํ พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
พนักงานจ๎างทั่วไป สังกัดส านักปลัด  
   ๑.๒.4.2 เงินเพิ่มส าหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ   
   ตั้งไว้  36,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมส าหรับพนักงานจ๎างผู๎ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการ
เสี่ยงภัยตํอสุขภาพ สังกัดส านักปลัด 
 

๒. งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)  ยอดรวม       4,107,0๐๐ บาท 
2.1 ค่าตอบแทน                               รวม             659,0๐๐  บาท      
 ๒.๑.๑ ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
    จ านวน           572,0๐๐  บาท 
  ๒.๑.๑.๑ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ       
         ตั้งไว้  302,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)   
ให๎แกํ พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎างตามภารกิจ พนักงานจ๎างทั่วไป สังกัดส านักปลัด  
  ๒.๑.๑.๒ ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ      
   ตั้งไว้  100,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํ บุคคลหรือคณะกรรมการผู๎ได๎รับการแตํง 
ตั้งตามกฎหมายวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐในงานกํอสร๎าง คณะกรรมการก าหนดราคากลาง
งานกํอสร๎าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ๎างกํอสร๎างและผู๎ควบคุมงานกํอสร๎างกรณีที่ออกตรวจงานจ๎าง ตามประ 
กาศองค์การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ดเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจํายคําตอบแทนบุคคลหรือคณะ 
กรรมการผู๎รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ๎างในงานกํอสร๎าง   
  ๒.๑.๑.3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง   
   ตั้งไว้  50,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํ ผู๎ซึ่งปฏิบัติหน๎าที่อันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
ผู๎บริหารท๎องถิ่นหรือสมาชิกสภาท๎องถิ่น ตามค าสั่งองค์การบริหารสํวนต าบล,ศูนย์อ านวยการการเลือกตั้งประจ าท๎องถิ่น  
ศูนย์อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
              2.1.1.4 ค่าปุวยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น    
      ตั้งไว้  120,0๐๐ บาท เพ่ือเป็นคําปุวยการให๎แกํ อาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นขององค์การบริหาร
สํวนต าบลหนองเป็ดที่ผํานการฝึกอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นเพ่ือดูแลผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ตาม
ค าสั่งขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ด 
 ๒.๑.๒ ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน         10,๐๐๐ บาท   
  ๒.๑.๒.๑ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
        ตั้งไว้  10,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํ ผู๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
สํวนต าบล พนักงานจ๎างตามภารกิจ พนักงานจ๎างทั่วไปสังกัดส านักปลัด  
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 ๒.๑.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน              33,0๐๐  บาท   
  ๒.๑.๓.๑ ค่าเช่าบ้าน    
    ตั้งไว้  33,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎แกํ พนักงานสํวนต าบลสังกัดส านักปลัด  
 ๒.๑.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน               44,0๐๐ บาท   
  ๒.๑.4.๑ ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน    
   ตั้งไว้  44,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํ นายกองค์การบริหารสํวน
ต าบล พนักงานสํวนต าบลสังกัดส านักปลัด   
 

 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)  

๒.๒ ค่าใช้สอย                    รวม          1,750,๐๐๐  บาท  
 ๒.๒.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน         1,345,๐๐๐  บาท      
  ๒.๒.๑.๑ ค่าถ่ายเอกสาร     
   ตั้งไว้  5,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสาร เชํน บันทึกรายงานการประชุม แผนพัฒนาท๎อง 
ถิ่น แผนการด าเนินงานประจ าปี แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาบุคลากร หรือเอกสารทางวิชาการ เป็นต๎น    
  ๒.๒.๑.2 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ     
   ตั้งไว้  6๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมหรือคําลงทะเบียนในราชการขององค์การ
บริหารสํวนต าบล เชํน คําธรรมเนียมศาล คําลงทะเบียน คําธรรมเนียมในการสํงพนักงานสํวนต าบลในสังกัดส านักปลัด 
หรือคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภา เป็นต๎น 
  ๒.๒.๑.๓ ค่าเบี้ยประกัน 
            ตั้งไว้  50,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยประกัน เชํน คําเบี้ยประกันภัยรถยนต์ เครื่องจักรกล 
อากาศยานไร๎คนขับ เป็นต๎น 
  ๒.๒.๑.๔ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก      
   ตั้งไว้  100,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชํน คําจ๎างที่ปรึกษา 
คําจ๎างออกแบบ คํารับรองแบบ คําจ๎างท าระบบแผนที่ภาษี คําจ๎างทนายความ คําจ๎างผู๎เชี่ยวชาญบัญชี คําจ๎างปรับปรุง
โดเมน (website) คําจ๎างจัดท าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) คําตรวจวินิจฉัยโรค คําท าหมันสัตว์ คําจ๎างส ารวจ
ความพึงพอใจการให๎บริการแกํประชาชน คําจ๎างจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ ปูายเตือนภัย ปูายแจ๎งเตือน ปูายประกาศ 
เอกสารประชาสัมพันธ์ เป็นต๎น 
  ๒.๒.๑.5 ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีด าเนนิการเอง  
   ตั้งไว้  1,120,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างแรงงานราษฎร คําจ๎างเหมาแรงงาน คําจ๎างด าเนิน 
การเป็นครั้งหรืองวด การจ๎างท าหน๎าที่จัดเก็บข๎อมูล บันทึกข๎อมูล หรือการจ๎างงานอ่ืนใดอันมีลักษณะเป็นการชํวยเหลือ
การปฏิบัติหน๎าที่ของพนักงานสํวนต าบล คําท าความสะอาดสถานที่ราชการ คําดูแลสถานที่ราชการหรือสถานที่ที่อยูํใน
ความดูแลขององค์การบริหารสํวนต าบล เป็นต๎น    
  ๒.๒.๑.6 ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ    
              ตั้งไว้  10,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําติดตั้งเครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียมพร๎อมอุปกรณ์
เครื่องรับสัญญาณวิทยุสื่อสารไร๎สายพร๎อมอุปกรณ์ เครื่องรับสัญญาณอินเตอร์เน็ทพร๎อมอุปกรณ์ การเพ่ิมและเชื่อมตํอ
สัญญาณจากเครื่องรับสัญญาณเดิม เป็นต๎น       
 ๒.๒.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองหรือพิธีการ   จ านวน              50,๐๐๐  บาท 
  ๒.๒.๒.๑ ค่ารับรอง    
   ตั้งไว้  10,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคํารับรองการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เชํน คําอาหาร 
เครื่องดื่ม คําของขวัญ คําพิมพ์เอกสารและคําใช๎จํายอ่ืนที่เกี่ยว กับการรับรองบุคคล หรือคํารับรองในการต๎อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งรํวมต๎อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล เป็นต๎น 
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  ๒.๒.๒.๒ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี     
   ตั้งไว้  2๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเตรียมการระหวํางการรับเสด็จ สํงเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สํงเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ คําใช๎จํายในการจัดงานรัฐพิธีและ
วันส าคัญของชาติ เชํน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข๎าพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนม  
พรรษา รัฐพิธีเฉลิมฉลองการครองราชย์ฯ รัฐพิธีเฉลิมฉลองตามราชพิธีตําง ๆ หรือคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นอันเกี่ยวเนื่อง
กับการจัดพิธีหรือรัฐพิธี เป็นต๎น  
  ๒.๒.๒.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
   ตั้งไว้  20,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นการจัดการประชุม การประชุมสภาท๎องถิ่น หรือประชุมคณะ
กรรมกรรมการ คณะอนุกรรมการ เชํน คําอาหาร เครื่องดื่มและคําบริการอ่ืน ๆ ซึ่งจ าเป็นต๎องจํายที่เกี่ยวกับในการจัด
เลี้ยงรับรองการประชุมสภาท๎องถิ่นหรือการประชุมรํวมกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืน รวมถึงเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง
กับการประชุม เป็นต๎น 
 ๒.๒.๓ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ         
    จ านวน           155,๐0๐ บาท  
        ๒.๒.๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น   
    ตั้งไว้  10,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่น ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น กรณีครบวาระหรือแทนต าแหนํงที่วําง คําใช๎จํายเชํน คําเตรียมการเลือกตั้ง คําเอกสารประชาสัมพันธ์ คําจัดการ
ประชุมชี้แจง คําวิทยากร คําอาหาร เครื่องดื่ม คําจัดพิมพ์แบบพิมพ์ คําจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง คําขนสํงคําวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช๎ในการจัดการเลือกตั้ง คําจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง/เสียสิทธิเลือกตั้ง หรือคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นอันเกี่ยว 
เนื่องกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่น ผู๎บริหารท๎องถิ่น เป็นต๎น   
  ๒.๒.๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ    
   ตั้งไว้  4๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พักและคําใช๎จํายอ่ืน 
ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎างตามภารกิจ พนักงานจ๎างทั่วไป 
คณะผู๎บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณา 
จักร 
  ๒.๒.๓.3 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่    
   ตั้งไว้  100,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการชํวยเหลือประชาชนตามอ านาจหน๎าที่ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
  ๒.๒.๓.4 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา    
   ตั้งไว ้ 5,๐๐0 บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อพวงมาลัย พานพํุมเงินพํุมทอง พานประดับพํุมดอกไม๎ 
กรวยดอกไม๎ พวงมาลา เพ่ือถวายราชสดุดีในวันส าคัญของชาติ และถวายสักการะในวันส าคัญทางศาสนา การตกแตํง
ประดับโต๏ะหมูํบูชา การประดับหน๎าแทํนประดับในพิธีการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตําง ๆ 
 ๒.๒.๔ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน        20๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๒.๔.๑ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
   ตั้งไว้  20๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมวัสดุ และสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะ เวลาอันสั้น รวมถึงการประกอบ ดัดแปลงตํอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ เป็นต๎น 
 

 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 
๒.๓ ค่าวัสดุ                                           รวม              895,0๐๐ บาท   
 ๒.๓.๑ ประเภทวัสดุส านักงาน    จ านวน            100,๐๐๐ บาท    
  ๒.๓.๑.๑ ค่าวัสดุส านักงาน 
   ตั้งไว้  100,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ เชํน กระดาษ แฟูม ซอง ตรา
ยาง ดินสอ ปากกา นาฬิกาแขวน พระบรมฉายาลักษณ์ กุญแจ ชั้นแขวนหนังสือพิมพ์ บอร์ด มูํลี่บังแสง ผงหมึก ธงชาติ 
ธงตราสัญลักษณ์ราชพิธี ราชพิธี เป็นต๎น หรืออุปกรณ์วัสดุอันเกี่ยวกับวัสดุส านักงาน  
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 ๒.๓.2 ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน              20,๐๐๐ บาท    
  ๒.๓.2.1 ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 
   ตั้งไว ้ 20,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ เชํน กลํองรับสัญญาณ แบตเตอรี่ 
เสาอากาศ ขาตั้งไมโครโฟน ไมโครโฟน โทรโขํง เป็นต๎น หรือวัสดุอันเกี่ยวกับไฟฟูาและวิทยุ  
 ๒.๓.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว     จ านวน               ๓๐,๐๐๐ บาท  
  ๒.๓.3.๑ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว    
   ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ ในการบ ารุง ดูแลรักษา เชํน  
ไม๎กวาด แก๎วน้ า จานรอง ไม๎ถูพ้ืน กระดาษช าระ น้ ายาล๎างจาน น้ ายาท าความสะอาด แปรงขัดท าความสะอาด เป็นต๎น
หรือวัสดุอันเกี่ยวกับงานบ๎านงานครัว  
  ๒.๓.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   จ านวน            200,๐๐๐ บาท   
  ๒.๓.4.๑ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   
   ตั้งไว้  200,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการบ ารุงดูแลรักษา รถยนต์สํวน 
กลาง รถจัดเก็บขยะ รถจักรยานยนต์ เชํน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน กรองน้ ามันเครื่อง หัวเทียน กระจก
มองข๎าง น้ ามันจารบี เบาะรถ สายพาน น้ ากลั่น เป็นต๎น หรือวัสดุอันเกี่ยวกับยานพาหนะและขนสํง 
 ๒.๓.5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน           45๐,๐๐๐  บาท    
  ๒.๓.5.๑ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     
   ตั้งไว้  45๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ ามันหลํอลื่น ที่ใช๎ในราชการ
ขององค์การบริหารสํวนต าบล เชํน น้ ามันเครื่อง น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเบรก เป็นต๎น หรือวัสดุอันเกี่ยวกับเชื้อ 
เพลิงและหลํอลื่น 
 ๒.๓.6 ประเภทวัสดุการเกษตร จ านวน              10,0๐๐ บาท   
  ๒.๓.6.๑ ค่าวัสดุการเกษตร 
   ตั้งไว้  10,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อสารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบ 
ผ๎าใบหรือพลาสติก หน๎ากากปูองกันสารเคมี เป็นต๎น หรือวัสดุอันเกี่ยวกับวัสดุการเกษตร         
 ๒.๓.7 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่     จ านวน              2๐,๐๐๐ บาท  
  ๒.๓.7.๑ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่     
   ตั้งไว้  2๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อสิ่งของตํางๆ อันเกี่ยวการประชาสัมพันธ์ การ
เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร ข๎อความหรือรูปภาพ เชํน กระดาษเขียนโปสเตอร์ พํูกัน สี กระดานอัด โฟม แปรงทาสี ทินเนอร์ 
ธงตราสัญลักษณ์ พานพุํมประดับ เป็นต๎น หรือวัสดุอันเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพรํ         

 ๒.๓.8 ประเภทวัสดุกีฬา    จ านวน              4๐,๐๐๐ บาท  
  ๒.๓.8.๑ ค่าวัสดุกีฬา  
   ตั้งไว้  4๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เชํน เสาประตูฟุตบอล ตาขําย
ฟุตบอล ตาขํายเซปักตะกร๎อ ตาขํายวอลเลย์บอล ลูกฟุตบอล ลูกตะกร๎อ ลูกวอลเลย์บอล ตะกร๎าแชร์บอล ไม๎แบตมินตัน    
ลูกแบตมินตัน นกหวีด ลูกเปตอง โต๏ะเทเบิลเทนนิส ไม๎เทเบิลเทนนิส ปูายบอกคะแนน เป็นต๎น หรือวัสดุอันเกี่ยวกับการ
กีฬา         
 ๒.๓.9 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน              2๐,๐๐๐ บาท    
  ๒.๓.9.๑ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์    
   ตั้งไว ้ 2๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุเพื่อใช๎กับงานคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊น ตลอดจน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เชํน โปรแกรม แปูนพิมพ์ เป็นต๎น หรือวัสดุอันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์         
 ๒.๓.10 ประเภทวัสดุอ่ืน   จ านวน                5,๐๐๐ บาท   
  ๒.๓.10.๑ ค่าวัสดุอ่ืน     
    ตั้งไว้  5,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุอ่ืน ๆ ที่ไมํอยูํในประเภทวัสดุที่ก าหนด เชํน 
มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟูา หัวเชื่อมแก๏ส หัววาล์วปิด-เปิด เป็นต๎น 
 
 
 



68 
 
 
 
 

 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 
2.4 ค่าสาธารณูปโภค รวม         803,๐๐๐ บาท   
  ๒.๔.๑ ประเภทค่าไฟฟูา      จ านวน           72๐,๐๐๐ บาท  
   ๒.๔.๑.๑ ค่าไฟฟูา    
   ตั้งไว้  72๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟูาที่ใช๎ประจ าอาคาร ที่ท าการองค์การบริหารสํวนต า 
บล ศาลาเอนกประสงค์หรือสถานที่ที่อยูํในความดูแลขององค์การบริหารสํวนต าบล         
 ๒.๔.2 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์     จ านวน              1๐,๐๐๐ บาท    
  ๒.๔.2.๑ ค่าบริการโทรศัพท์   
   ตั้งไว้  10,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎บริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน คําบ ารุงรักษาสาย คําเชําเครื่อง 
คําเชําเลขหมายโทรศัพท์ รวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎ใช๎บริการหรือคําใช๎จํายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช๎บริการ 

 ๒.๔.3 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์   จ านวน                8,๐๐๐ บาท   
  ๒.๔.3.๑ ค่าบริการไปรษณีย์   
   ตั้งไว้  8,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎บริการไปรษณีย์ โทรเลข คําธนาณัติ คําดวงตราไปรษณี-
ยากรในการติดตํอสํงตํอขององค์การบริหารสํวนต าบล 
 ๒.๔.4 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   จ านวน              55,๐๐๐ บาท   
  ๒.๔.4.๑ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
   ตั้งไว้  55,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎บริการระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและ
คําสื่อสารอ่ืน ๆ เพื่อให๎ได๎ใช๎บริการสื่อสาร   
 ๒.๔.5 ประเภทค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซค์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ านวน              10,๐๐๐  บาท    
  ๒.๔.5.๑ ค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซค์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง    
   ตั้งไว้  10,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการคําเชําพ้ืนที่เว็ปไซค์ของระบบ เพ่ือใช๎
เป็นพ้ืนที่สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพรํข๎อมูลขําวสารอยํางเป็นทางการ รวมถึงคําธรรมเนียมที่เกี่ยวข๎องในการเชํา
พ้ืนที่เว็ปไซค์ของระบบ  

 

๓. งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) ยอดรวม              8,000  บาท 
๓. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ยอดรวม            8,000 บาท      

๓.๑ ค่าครุภัณฑ์    รวม                   8,000  บาท  
 ๓.๑.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน                8,0๐๐ บาท 
   ๓.๑.1.1 ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction  
       ตั้งไว้  8,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ คุณลักษณะพ้ืนฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง    
  - เป็นไปตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 หน๎าที่ 22 
รายการที่ 50  
 

 งบลงทนุ (หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)        

๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม                   -  บาท  
   

4. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ยอดรวม            -     บาท                               
4.๑ เงินอุดหนุน           รวม           -     บาท 
 

5. งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอื่น)  ยอดรวม            -  บาท  
5.๑ รายจ่ายอ่ืน  รวม                      -  บาท     
 

 

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................  
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ด้านบริหารทั่วไป (๐๐๑๐๐) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 

 

 

งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓) รวมทั้งสิ้น   2,365,0๐๐  บาท 

๑. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว)   ยอดรวม   1,869,0๐๐ บาท  
๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง)  รวม                -  บาท 
๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า)    รวม   1,869,0๐๐ บาท  
 ๑.๒.๑ ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    จ านวน      847,0๐๐ บาท  
   ๑.๒.๑.๑ เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   
    ตั้งไว้  847,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํ พนักงานสํวนต าบล สังกัดกองคลัง 
 ๑.๒.๒ ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง   จ านวน        ๔๒,๐๐๐  บาท 
  ๑.๒.๒.๑ เงินประจ าต าแหน่ง 
    ตั้งไว้  ๔๒,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงให๎แกํ นักบริหารงานองค์การบริหารสํวน 
ต าบล หัวหน๎าสํวนราชการสังกัดกองคลัง 
 ๑.๒.๓ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า                                         จ านวน            315,0๐๐  บาท 
  ๑.๒.๓.๑ ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  
    ตั้งไว้  315,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างประจ า (กลุํม 2) ให๎แกํ ลูกจ๎างประจ าสังกัดกองคลัง  
 ๑.๒.๔ ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน            652,๐๐0  บาท 
  ๑.๒.๔.๑ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
   ตั้งไว้  652,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ พนักงานจ๎าง
ทั่วไปสังกัดกองคลัง 
 ๑.๒.๕ ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน               13,0๐๐  บาท   
  ๑.๒.๕.๑ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว   
         ตั้งไว้  13,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ให๎แกํ พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
พนักงานจ๎างทั่วไป สังกัดกองคลัง   
 

๒. งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) ยอดรวม        470,0๐๐  บาท      
๒.๑ ค่าตอบแทน                               รวม             210,0๐๐ บาท      
 ๒.๑.๑ ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
    จ านวน            150,0๐๐ บาท   
  ๒.๑.๑.๑ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   
   ตั้งไว้  150,00๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
ให๎แกํ พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎างตามภารกิจ พนักงานจ๎างทั่วไป สังกัดกองคลัง 
 ๒.๑.๒ ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน           ๕,๐๐๐ บาท  
  ๒.๑.๒.๑ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
   ตั้งไว้  ๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํ ผู๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
สํวนต าบล ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎างตามภารกิจ พนักงานจ๎างทั่วไป สังกัดกองคลัง 
 ๒.๑.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน              31,0๐๐  บาท   
  ๒.๑.๓.๑ ค่าเช่าบ้าน    
    ตั้งไว้  31,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎แกํ พนักงานสํวนต าบลลูกจ๎างประจ า สังกัดกอง
คลัง 
 ๒.๑.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน              24,0๐๐ บาท   
  ๒.๑.4.๑ ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน    
    ตั้งไว้  24,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํ พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎าง 
ประจ า สังกัดกองคลัง 
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 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 
๒.๒ ค่าใช้สอย                    รวม                180,๐๐๐ บาท  
 ๒.๒.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน       140,๐๐๐ บาท      
  ๒.๒.๑.๑ ค่าถ่ายเอกสาร     
    ตั้งไว้  2,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสาร เชํน รายงานตํางๆ ส าเนาเอกสารใบส าคัญ
แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แบบพิมพ์ แบบส ารวจ แผนพัฒนาบุคลากร เอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารทางวิชาการอ่ืน ๆ  
เป็นต๎น 
  ๒.๒.๑.๒ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ    
   ตั้งไว้  3๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมหรือคําลงทะเบียนในราชการขององค์การ
บริหารสํวนต าบล เชํน ฝึกอบรม สัมมนา คําธรรมเนียมศาล คําลงทะเบียน คําธรรมเนียมในการสํงพนักงานสํวนต าบล 
ลูกจ๎าง ประจ า พนักงานจ๎างตามภารกิจ พนักงานจ๎างทั่วไป สังกัดกองคลัง   
   ๒.๒.๑.3 ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีด าเนนิการเอง  
      ตั้งไว้  108,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างแรงงานราษฎร คําจ๎างเหมาแรงงาน คําจ๎างด าเนิน 
การเป็นครั้งหรืองวด การจ๎างท าหน๎าที่จัดเก็บข๎อมูล บันทึกข๎อมูล หรือการจ๎างงานอ่ืนใดอันมีลักษณะเป็นการชํวยเหลือ
การปฏิบัติหน๎าที่ของพนักงานสํวนต าบล เป็นต๎น     
 ๒.๒.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ          
    จ านวน              2๐,๐๐๐ บาท  
   ๒.๒.๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   
   ตั้งไว้  2๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พักและคําใช๎จํายอ่ืน 
ๆ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสํวนต าบล 
ลูกจ๎าง ประจ า พนักงานจ๎างตามภารกิจ พนักงานจ๎างทั่วไป สังกัดกองคลัง     
 ๒.๒.๓ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน          2๐,๐๐๐ บาท    
    ๒.๒.3.๑ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
   ตั้งไว้  2๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมวัสดุ และสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้น รวมถึงการประกอบ ดัดแปลงตํอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ (กรณีเป็นการจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของและคําแรง ให๎จํายจาก
คําใช๎สอย สํวนกรณีองค์การบริหารสํวนต าบลเป็นผู๎ด าเนินการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎ถือปฏิบัติ ดังนี้ คําจ๎างเหมาแรงงานของ
บุคคลภายนอกให๎จํายจากคําใช๎สอย คําสิ่งของที่ซื้อมาใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎จํายจากคําวัสดุส านักปลัด) 
 

 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 
๒.๓ ค่าวัสดุ                                          รวม                8๐,๐๐๐ บาท   
 ๒.๓.๑ ประเภทวัสดุส านักงาน    จ านวน              60,๐๐๐ บาท    
  ๒.๓.๑.๑ ค่าวัสดุส านักงาน     
   ตั้งไว ้ 6๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตํางๆ เชํน กระดาษ ปากกา แฟูม หมึก
ตรายาง ดินสอ ตรายาง ผงหมึก นาฬิกาแขวน พระบรมฉายาลักษณ์ กุญแจ ชั้นวางเอกสาร เป็นต๎น วัสดุอันเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของกองคลังองค์การบริหารสํวนต าบล  
 ๒.๓.๒ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน              2๐,๐๐๐ บาท    
  ๒.๓.๒.๑ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   
   ตั้งไว ้ 2๐,๐๐0 บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุเพื่อใช๎กับงานคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊น ตลอดจน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เชํน โปรแกรม แปูนพิมพ์ เป็นต๎น หรือวัสดุอันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์    
 

 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 
๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค รวม                -  บาท  
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๓. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ยอดรวม          26,000 บาท      

๓.๑ ค่าครุภัณฑ์    รวม                 26,000  บาท  
 ๓.๑.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน              26,0๐๐ บาท 
   ๓.๑.1.1 ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์   
       ตั้งไว้  26,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network  
แบบที่ 2 (27 หน๎า/นาที) คุณลักษณะพ้ืนฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง    
  - เป็นไปตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 หน๎าที่ 22 
รายการที่ 48   
 

๓. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ยอดรวม               -  บาท      
๓.๑ ค่าครุภัณฑ์  รวม                    -  บาท  

๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม                  -  บาท  
 

4. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ยอดรวม            -     บาท                               
4.๑ เงินอุดหนุน           รวม           -     บาท 
 

5. งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอื่น) ยอดรวม           -  บาท      
5.๑ รายจ่ายอ่ืน   รวม                   -  บาท 
 

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................ 
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ด้านบริหารทั่วไป (๐๐๑๐๐) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑2๐) 

 

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (๐๐123)                     รวมทั้งสิ้น    1,553,0๐๐ บาท 

๑. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว) ยอดรวม      520,000  บาท 
๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง)   รวม                 -   บาท 

๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า)    รวม     520,0๐๐ บาท   
 ๑.๒.๑ ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    จ านวน            321,0๐๐  บาท 
  ๑.๒.๑.๑ เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   
   ตั้งไว้  321,00๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํ พนักงานสํวนต าบล งานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 ๑.๒.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน            199,๐๐0  บาท 
  ๑.๒.2.๑ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
   ตั้งไว้  199,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ พนักงานจ๎าง
ทั่วไป งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 

๒. งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) ยอดรวม        433,0๐๐ บาท      
๒.๑ ค่าตอบแทน                               รวม               73,0๐๐ บาท      
 ๒.๑.๑ ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
    จ านวน              63,0๐๐ บาท   
  ๒.๑.๑.๑ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  
   ตั้งไว้  43,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
ให๎แกํ พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎างตามภารกิจ พนักงานจ๎างทั่วไป งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย            

              2.1.1.2 ค่าปุวยการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน    
      ตั้งไว้  20,0๐๐ บาท เพ่ือเป็นคําปุวยการให๎แกํ อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนผู๎ปฏิบัติราช 
การอันเป็นประโยชน์แกํองค์การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ด และตามค าสั่งศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนองค์ 
การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ด   
 ๒.๑.๒ ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน           5,๐๐๐ บาท  
  ๒.๑.๒.๑ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
   ตั้งไว้  ๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํ ผู๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
สํวนต าบล พนักงานจ๎างตามภารกิจ พนักงานจ๎างทั่วไป งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๒.๑.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน                5,0๐๐ บาท   
  ๒.๑.3.๑ ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน    
    ตั้งไว้  5,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํ พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎าง 
ประจ า งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
 

 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 

๒.๒ ค่าใช้สอย                    รวม         190,0๐๐ บาท 
 ๒.๒.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน         20,๐๐๐ บาท      
  ๒.๒.๑.1 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ     
   ตั้งไว้  2๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมหรือคําลงทะเบียน การฝึกอบรม การฝึก
ทบทวนของพนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎างตามภารกิจ พนักงานจ๎างทั่วไป งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
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 ๒.๒.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ          
    จ านวน             90,0๐๐ บาท       
   ๒.๒.2.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 
   ตั้งไว้  2๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาความรู๎ การอบรม ประชุมสัมมนาของ  
เจ๎าหน๎าที่งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หรืออาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนของศูนย์อาสาสมัครปูอง 
กันภัยพลเรือนองค์การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ด   
  ๒.๒.2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม “พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน”   
   ตั้งไว้  2๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน โดยการจัดกิจกรรมอันมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมหรือพัฒนาขีดความสามารถในการปูองกันภัย 
ของศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนองค์การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ด อาทิ การฝึกอบรมเพ่ิ มจ านวน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน การฝึกอบรบทบทวนให๎กับอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน การศึกษาดูงานด๎าน
การปูองกันและชํวยเหลือผู๎ประสบภัยตามศูนย์หรืองานด๎านรักษาความสงบภายใน คําใช๎จํายเชํน คําตอบแทนวิทยากร 
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําอาหารและเครื่องดื่ม คําเชําหรือจ๎างเหมาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม คําชุด
เครื่องแบบ คําชุดฝึกและคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นอันเกี่ยวข๎องกับการจัดโครงการ/กิจกรรม เชํน คําน้ ามัน คําแก๏ส ถุงมือ 
ผ๎าปิดจมูก เชือก อุปกรณ์หรือวัสดุประกอบการฝึกอบรมหรือทบทวน เป็นต๎น คําปูายโครงการ/กิจกรรม หรือปูาย
ประชาสัมพันธ์  
  - เป็นไปตาม ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาํด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหนา๎ทีท่๎องถิ่น พ.ศ. 2557     
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน๎าที่ 67 ขอ๎ 3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน รายการที ่5   
  ๒.๒.2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “รณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล” 
   ตั้งไว้  1๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการรณรงค์ ปูองกันและลดอุบัติ 
เหตุทางถนนในช่วงเทศกาล โดยการด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาล    
ส าคัญ เชํน ปีใหมํ สงกรานต์ หรือชํวงกิจกรรมในวาระส าคัญตําง ๆ เป็นต๎น กิจกรรมการจัดตั้งจุดบริการประชาชน 
เพ่ือให๎ค าแนะน าเส๎นทาง สถานที่พัก จุดทํองเที่ยว รวมถึงแนะน าเรื่องความปลอดภัยตําง  ๆ คําใช๎จํายเชํน คําอาหาร 
อาหารวํางและเครื่องดื่ม คําวัสดุ อุปกรณ์ คําปูายโครงการ/กิจกรรม/โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ หรือคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดโครงการ/กิจกรรม  
  - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564   
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 67 ข๎อ 3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน รายการที่ 6   
  ๒.๒.2.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม “ซักซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย”    
   ตั้งไว้  40,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการซักซ้อมแผนปูองกันและบรร 
เทาสาธารณภัย โดยการจัดกิจกรรมการซักซ๎อมแผนเพ่ือปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมฝึกอบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับภัยและการปูองกันภัยรูปแบบตําง ๆ เพ่ือให๎ประชาชนได๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในการปูองกันชีวิตและทรัพย์สิน
เบื้องต๎นขณะเกิดสาธารณภัย เชํน แผํนดินไหว อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และภัยจากเหตุอ่ืน ๆ คําใช๎จํายเชํน คําตอบ  
แทนวิทยากร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําอาหารและเครื่องดื่ม คําสื่อประชาสัมพันธ์ คําน้ ามัน คําแก๏ส ถุงมือ ผ๎าปิด
จมูก เชือก อุปกรณ์หรือวัสดุประกอบการสาธิตหรือซักซ๎อมแผน คําปูายโครงการ/กิจกรรม/โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ 
หรือคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นอันเกี่ยวข๎องกับการจัดโครงการ/กิจกรรม 
  - เป็นไปตาม ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาํด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหนา๎ทีท่๎องถิ่น พ.ศ. 2557  
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน๎าที่ 67 ขอ๎ 3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน รายการที่ 7   
 ๒.๒.๓ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน          8๐,๐๐๐ บาท    
  ๒.๒.3.๑ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
   ตั้งไว้  8๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมวัสดุ และสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้น รวมถึงการประกอบ ดัดแปลงตํอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ (กรณีเป็นการจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของและคําแรง ให๎จํายจาก
คําใช๎สอย สํวนกรณีองค์การบริหารสํวนต าบลเป็นผู๎ด าเนินการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎ถือปฏิบัติ ดังนี้ คําจ๎างเหมาแรงงานของ
บุคคลภายนอกให๎จํายจากคําใช๎สอย คําสิ่งของที่ซื้อมาใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎จํายจากคําวัสดุส านักปลัด) 
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 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 

๒.๓ ค่าวัสดุ                                           รวม             170,๐๐๐ บาท   
 ๒.๓.๑ ประเภทวัสดุส านักงาน    จ านวน             20,๐๐๐ บาท    
   ๒.๓.๑.1 ค่าวัสดุส านักงาน   
   ตั้งไว ้ 20,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ เชํน กระดาษ ปากกา ตรายาง 
แฟูม ดินสอ หมึกพิมพ์ นาฬิกาแขวน พระบรมฉายาลักษณ์ กุญแจ เก๎าอ้ี โต๏ะ ชั้นวางเอกสาร เป็นต๎น รวมถึงวัสดุ
อุปกรณ์อันเกี่ยว กับการด าเนินงานของศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนองค์การบริหารสํวนต าบล งานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  
 ๒.๓.2 ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ   จ านวน             20,๐๐๐ บาท    
   ๒.๓.2.1 ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ    
   ตั้งไว ้ 2๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตํางๆ เชํน แผงไฟ ไฟฉายสปอตไลท์
สายไฟ เทปพันสายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา หลอดไฟ แบตเตอรี่ แทํนชาร์ตแบตเตอรี่ เสายาง เสาเหล็กพับ เครื่องตัดกระแส 
ไฟฟูาอัตโนมัติ เป็นต๎น รวมถึงวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนองค์ 
การบริหารสํวนต าบล งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ๒.๓.3 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย    จ านวน              60,๐๐๐ บาท
  ๒.๓.3.1 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย    
              ตั้งไว้  6๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อชุดปูองกันภัยชํวยเหลือผู๎ประสบภัย หมวกปูองกัน
ภัย เครื่องหมายสังกัด รองเท๎า ถุงมือ เสื้อสะท๎อนแสง เสื้อชูชีพหน๎ากากปูองกันสารเคมีหรือควันไฟ เป็นต๎น รวมถึงวัสดุ
อันเกี่ยวข๎องกับการสวมใสํเพ่ือปูองภัยและการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย อัน เกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนองค์การบริหารสํวนต าบล งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   
   ๒.๓.4 ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง    จ านวน              40,๐๐๐ บาท 
  ๒.๓.4.1 ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง     
   ตั้งไว้  40,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุเพ่ือใช๎ในการดับเพลิง หรือใช๎ในการปูองกันภัย 
การสาธิตประกอบการบรรยาย ในการออกปฏิบัติหน๎าที่ให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยหรือระงับอัคคีภัย เชํน ถังดับ  
เพลิงชนิดตําง ๆ น้ ายาดับเพลิง หัวฉีดน้ าดับเพลิง หัวจํายน้ าดับเพลิง ข๎อตํอ สายสํงน้ าดับเพลิง ตะขอดับเพลิง อุปกรณ์
ประกอบเครื่องดับเพลิง เป็นต๎น รวมถึงวัสดุอันเกี่ยวข๎องกับการเครื่องดับเพลิงเพ่ือปูองกันภัยและการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัย อันเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนองค์การบริหารสํวนต าบล งานปูอง  
กันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๒.๓.5 ประเภทวัสดุสนาม    จ านวน              20,๐๐๐ บาท 
  ๒.๓.5.1 ค่าวัสดุสนาม    
   ตั้งไว้  2๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุเพ่ือการออกปฏิบัติหน๎าที่ให๎ความชํวยเหลือผู๎
ประ สบภัย ถุงมือปูองกันการติดเชื้อ เปลเคลื่อนย๎ายผู๎ประสบภัย สายรัด เชือก สลักคล๎อง เสื้อชูชีพ ขวาน มีด ไฟฉาย 
เต็นท์สนาม เป็นต๎น รวมถึงวัสดุอันเกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติหน๎าที่เพ่ือปูองกันภัยและการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 
อันเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนองค์การบริหารสํวนต าบล งานปูองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย   
 ๒.๓.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน              1๐,๐๐๐ บาท    
  ๒.๓.6.๑ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
   ตั้งไว ้ 1๐,๐๐0 บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุเพื่อใช๎กับงานคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊น ตลอดจน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เชํน แผํนบันทึกข๎อมูล โปรแกรม แปูนพิมพ์ และวัสดุที่เก่ียวข๎องกับคอมพิวเตอร์ เป็นต๎น   
 

 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 

๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค รวม               -  บาท 
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๓. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ยอดรวม       600,000 บาท      

๓.๑ ค่าครุภัณฑ์    รวม               600,000  บาท  
    ๓.๑.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน           600,000 บาท 
   ๓.๑.1.1 ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ 
       ตั้งไว้  600,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขําย แบบ
มุมมองคงที่ส าหรับติดภายนอกพร๎อมติดตั้ง จ านวน 9 จุด     
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล๎องโทรทัศนว์งจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 หน๎าที่ 3 รายการที่ 4  
  

๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม                  -  บาท 
 

4. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ยอดรวม          -  บาท  
4.๑ เงินอุดหนุน           รวม                     -  บาท 
 

5. งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอื่น) ยอดรวม           -  บาท      
5.๑ รายจ่ายอ่ืน   รวม                   -  บาท 
      

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................  
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ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 
แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)  

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑) รวมทั้งสิ้น    2,914,0๐๐ บาท 

๑. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว)   ยอดรวม      663,0๐๐ บาท 
๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง)  รวม                  -   บาท 
๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า)    รวม     663,0๐๐ บาท   
 ๑.๒.๑ ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    จ านวน              84,0๐๐  บาท 
  ๑.๒.๑.๑ เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   
   ตั้งไว้  84,00๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํ พนักงานสํวนต าบล พนักงานครู ผู๎ชํวยครู
ผู๎ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสํวนต าบล 
 ๑.๒.๒ ประเภทเงินวิทยฐานะ   จ านวน        ๔๒,๐๐๐  บาท 
  ๑.๒.๒.๑ เงินวิทยฐานะ 
    ตั้งไว้  ๔๒,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินวิทยฐานะให๎แกํ พนักงานครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารสํวนต าบล 
 ๑.๒.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน             511,0๐๐ บาท   
  ๑.๒.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
   ตั้งไว้  511,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ ผู๎ชํวยครู
ผู๎ดูแลเด็ก พนักงานจ๎างทั่วไป ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสํวนต าบล  
 ๑.๒.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน               26,0๐๐ บาท   
  ๑.๒.4.1 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว   
   ตั้งไว้  26,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํ พนักงานจ๎างตามภารกิจ  
ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก พนักงานจ๎างทั่วไป ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสํวนต าบล 
  

๒. งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) ยอดรวม     1,142,0๐๐ บาท      
๒.๑ ค่าตอบแทน                               รวม               80,0๐๐ บาท      
 ๒.๑.๑ ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
    จ านวน              70,0๐๐ บาท   
  ๒.๑.๑.๑ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  
   ตั้งไว้  70,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
ให๎แกํ พนักงานครู พนักงานจ๎างตามภารกิจ ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก พนักงานจ๎างทั่วไป ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารสํวนต าบล 
 ๒.๑.๒ ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน           ๕,๐๐๐ บาท  
  ๒.๑.๒.๑ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
   ตั้งไว้  ๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํ ผู๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงาน
ครู พนักงานจ๎างตามภารกิจ ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก พนักงานจ๎างทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสํวน
ต าบล 
 ๒.๑.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน                5,0๐๐ บาท   
  ๒.๑.3.๑ ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน    
    ตั้งไว้  5,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํ พนักงานสํวนต าบล พนัก 
งานครู ครูผู๎ชํวย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสํวนต าบล 
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 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 

๒.๒ ค่าใช้สอย                    รวม           358,0๐๐ บาท 
 ๒.๒.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน         20,0๐๐ บาท      
  ๒.๒.๑.1 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ    
   ตั้งไว้  20,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมหรือคําลงทะเบียนในราชการขององค์การ
บริหารสํวนต าบล เชํน คําธรรมเนียมศาล คําลงทะเบียน คําธรรมเนียมในการสํงพนักงานจ๎างตามภารกิจ ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแล
เด็ก พนักงานจ๎างทั่วไปไปฝึกอบรม สัมมนา เป็นต๎น    
 ๒.๒.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ          
    จ านวน            338,0๐๐ บาท       
   ๒.๒.2.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 
   ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาครูผู๎ดูแลเด็ก การอบรมประชุมสัมมนา
การพัฒนาความรู๎ของครูผู๎ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสํวนต าบล  
  ๒.๒.2.๒ ค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
   - ส าหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน    
   ตั้งไว้  201,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา 
ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให๎กับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านเกาะบุกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทุํงนา 
(โดยวิธีการเบิกหักผลักสํงเงินเข๎าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา) 
    - เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 รายการที่ 2.4 
    - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 59 ขอ๎ 2.1 แผนงานการศึกษา รายการที่ 2     
  ๒.๒.2.3 ค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
   - ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
   ตั้งไว้  117,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา 
ส าหรับสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กอายุ 2 - 
5 ปี และค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส าหรับเด็กอายุ 3 - 
5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านเกาะบุกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทุํงนา (โดยวิธีการเบิกหักผลักสํงเงินเข๎าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา)  
   - เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 รายการที่ 8.1 
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 59 ขอ๎ 2.1 แผนงานการศึกษา รายการที่ 6     
  ๒.๒.2.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “หนูน้อยออมทรัพย์”        
   ตั้งไว้  5,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการหนูน้อยออมทรัพย์ ให๎แกํเด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ด เพ่ือปลูกฝังให๎เด็กเล็กได๎รู๎จักการเก็บออม รู๎จักวินัยการ
ใช๎จํายเงิน คําใช๎จํายเชํน คําสื่อประชาสัมพันธ์ และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นอันเกี่ยวข๎องกับการจัดโครงการ/กิจกรรม 
เชํน สมุดบัญชีเงินออม กระปุกใสํเงินออม ซองพลาสติก คําปูายโครงการ/กิจกรรม หรือปูายประชาสัมพันธ์ เป็นต๎น 
   - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขัน

กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 59 ขอ๎ 2.1 แผนงานการศึกษา รายการที่ 4 
   ๒.๒.2.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “ไปวัดวันพระ”        
   ตั้งไว้  5,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการไปวัดวันพระ ให๎แกํเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ด เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให๎เด็กเล็ก คําใช๎จํายเชํน 
คําสื่อประชาสัมพันธ์ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นอันเก่ียวข๎องกับการจัดโครงการ/กิจกรรม เชํน ธูป เทียน คําปูายโครง 
การ/กิจกรรม หรือปูายประชาสัมพันธ์ เป็นต๎น 
  - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขัน

กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564    
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 59 ขอ๎ 2.1 แผนงานการศึกษา รายการที่ 5 
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 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)    

๒.๓ ค่าวัสดุ                                           รวม               704,0๐๐ บาท   
 ๒.๓.๑ ประเภทวัสดุส านักงาน     จ านวน              4๐,๐๐๐ บาท    
  ๒.๓.๑.๑ ค่าวัสดุส านักงาน  
      ตั้งไว้  4๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ เชํน กระดาษ ปากกา แฟูม 
กลํองตรายาง ดินสอ หมึกพิมพ์ นาฬิกาแขวน พระบรมฉายาลักษณ์ กุญแจ เก๎าอ้ี โต๏ะ ชั้นวางเอกสาร อุปกรณ์ วัสดุอัน
เกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านเกาะบุกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทุํงนา   
 ๒.๓.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว     จ านวน            654,๐๐๐ บาท   
  ๒.๓.2.๑ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว        
   ตั้งไว้  2๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ ในการบ ารุง ดูแลรักษา เชํน  
ไม๎กวาด แก๎วน้ า จานรอง ไม๎ถูพ้ืน กระดาษช าระ น้ ายาล๎างจาน น้ ายาท าความสะอาด แปรงขัดท าความสะอาด และ
วัสดุอันเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านเกาะบุก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทุํงนา เป็นต๎น 
  ๒.๓.2.2 คา่อาหารเสริม (นม)     
   ตั้งไว้  634,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให๎แกํเด็กอนุบาลถึงเด็กนักเรียน
ประถมศึกษา ๑ - ๖ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์และโรงเรียนบ๎านทุํงนา (โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)) และเพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให๎แกํเด็กกํอนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านเกาะบุกและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทุํงนา  
   - เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 รายการที่ 1.1 และ 1.3   
   - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 59 ขอ๎ 2.1 แผนงานการศึกษา รายการที่ 1 และ 3 
 ๒.๓.3 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน              1๐,๐๐๐ บาท    
  ๒.๓.3.๑ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
   ตั้งไว้  1๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุเพ่ือใช๎กับงานคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊น  
ตลอดจนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เชํน แผํนบันทึกข๎อมูล โปรแกรม แปูนพิมพ์ และวัสดุที่เกี่ยวข๎องกับคอมพิวเตอร์ เป็นต๎น
   
 

 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)  

๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค รวม             -   บาท 
 

3. งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) ยอดรวม                -  บาท 
๓.๑ ค่าครุภัณฑ์    รวม                     -  บาท   

๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม                   -  บาท  
 

4. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ยอดรวม       ๑,109,๐๐๐ บาท                               
4.๑ เงินอุดหนุน           รวม         ๑,109,๐๐๐ บาท 
 4.๑.๑ ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ     จ านวน         ๑,109,๐๐๐ บาท 
   4.๑.๑.๑ อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.))   
    ตั้งไว้  ๑,109,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ให๎แกํ เด็กนักเรียนสังกัด  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ๑ - ๖ ของโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์และ
โรงเรียนบ๎านทุํงนา       
   - เป็นไปตาม ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาํด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559    
   - เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 รายการที่ 2.1     
   - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 59 ขอ๎ 2.1 แผนงานการศึกษา รายการที่ 7  
   
5. งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอื่น) ยอดรวม           -  บาท      
5.๑ รายจ่ายอ่ืน   รวม                   -  บาท 
 

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................  
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ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 
แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐) 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (๐๐221) รวมทั้งสิ้น      296,๐๐๐ บาท 
๑. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว)   ยอดรวม            -    บาท 
๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง)   รวม                 -   บาท 

๑.2 เงินเดือน (ฝุายประจ า)   รวม                 -   บาท      
 

๒. งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) ยอดรวม        216,000  บาท 
๒.๑ ค่าตอบแทน                               รวม                -     บาท 

๒.๒ ค่าใช้สอย                    รวม             56,000  บาท  
  2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน      6,000  บาท 
  ๒.๒.๑.1 ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีด าเนนิการเอง   
     ตั้งไว ้ 6,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างแรงงานราษฎร คําจ๎างเหมาแรงงาน ส ารวจข๎อมูลจ านวน
สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ให๎เป็นไปตามแนวทางเงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อน“โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ๎า” การส ารวจข๎อมูลสัตว์เลี้ยงและข้ึนทะเบียนตามข๎อบัญญัติองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นต๎น 
 2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
           จ านวน       50,000 บาท  
  ๒.๒.2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม “อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยเด็ก”  
   ตั้งไว้  1๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
รักษาสุขภาพอนามัยเด็ก โดยการจัดกิจกรรมการรณรงค์ให๎ความรู๎  วิธีการรักษาสุขภาพอนามัยในชํองปาก การแปรง
ฟันอยํางถูกวิธีของเด็กเล็ก การแพรํระบาด การติดเชื้อหรือการรักษาผู๎ติดเชื้อ กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมปูองกันการ
แพรํระบาดของพาหะน าเชื้อมาลาเรียและไข๎เลือดออก การใช๎ทรายอะเบท จ ากัดลูกน้ ายุงลาย คําใช๎จํายเชํน คําอาหาร
วํางและเครื่องดื่ม คําอาหารและเครื่องดื่ม คําสื่อประชาสัมพันธ์ และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นอันเกี่ยวข๎องกับการจัด
โครงการ/กิจกรรม เชํน คําน้ ามัน คําวัสดุ ถุงมือ ผ๎าปิดจมูก คําปูายโครงการ/กิจกรรม หรือปูายประชาสัมพันธ์ เป็นต๎น 
   - เป็นไปตาม ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาํด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหนา๎ทีท่๎องถิ่น พ.ศ. 2557  
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 60 ขอ๎ 2.2 แผนงานสาธารณสุข รายการที่ 1 

  2.2.2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”   
   ตั้งไว้  10,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยการจัดกิจกรรมการอบรบให๎ความรู๎ การควบคุมและการปูองกันอันตรายจากสัตว์เลี้ยง ให๎กับ
เจ๎าของสัตว์เลี้ยง หรือผู๎ที่ใกล๎ชิดหรือเสี่ยงสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงที่ไมํมีเจ๎าของ การปฐมพยาบาลผู๎ที่ถูกสัตว์เลี้ยงกัดเบื้องต๎น 
คําใช๎จํายเชํน คําตอบแทนวิทยากร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําอาหารและเครื่องดื่ม และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น
อันเกี่ยวข๎องกับการจัดโครงการ/กิจกรรม เชํน คําวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ คําปูายโครงการ/กิจกรรม หรือปูายประชา 
สัมพันธ์  
  - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  
  - เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560    
   - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 60 ขอ๎ 2.2 แผนงานสาธารณสุข รายการที่ 3 
  2.2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “พระราชด าริด้านสาธารณสุข”    
   ตั้งไว้  10,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือการอบรม ทบทวนพัฒนาศักยภาพด๎านสาธารณสุขให๎แกํประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู๎ 
ความสามารถ ทักษะของประชาชน โดยให๎เป็นไปตามแนวทางส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด๎านสาธารณสุข ให๎เหมาะสมกับปัญหาและความต๎องการของหมูํบ๎านหรือชุมชน      
  - เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560       
   - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 60 ขอ๎ 2.2 แผนงานสาธารณสุข รายการที่ 4 
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  ๒.๒.2.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม “อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการปูองกันโรคติดต่อ”  
   ตั้งไว้  2๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการปูองกันโรคติดต่อ โดยการจัดกิจกรรมการอบรมให๎ความรู๎ วิธีการปูองกัน รักษาสุขภาพอนามัย การ
ปูองกันการแพรํระบาด และการติดเชื้อหรือการรักษาผู๎ติดเชื้อ การท าหน๎ากากอนามัยเพ่ือการปูองกันตนเอง คําใช๎จําย 
เชํน คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําอาหารและเครื่องดื่ม คําสื่อประชาสัมพันธ์ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นอันเกี่ยวข๎อง
กับการจัดโครงการ/กิจกรรม เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุ คําปูายโครงการ/กิจกรรม หรือปูายประชาสัมพันธ์  เป็น
ต๎น 
   - เป็นไปตาม ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาํด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหนา๎ทีท่๎องถิ่น พ.ศ. 2557  
   - เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุดที่ มท 0816.3/ว 652 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563     
   - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 60 ขอ๎ 2.2 แผนงานสาธารณสุข รายการที่ 6        
 

 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 

2.3 ค่าวัสดุ          รวม                160,000 บาท 
 2.3.1 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   จ านวน      160,000  บาท 
    2.3.1.1 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  

             ตั้งไว ้   40,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ สิ่งของหรืออุปกรณ์ เชํน หน๎ากากปูองกันการ
ติดเชื้อ ชุดปูองกันสารเคมีหรือการติดเชื้อ ถุงมือปูองกันการติดเชื้อ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ รวมถึงวัสดุอันเกี่ยวข๎องกับ
การปฏิบัติหน๎าที่เพื่อใช๎หรือปูองกันและระงับการแพรํเชื้อตําง ๆ เป็นต๎น    
  2.3.1.2 ค่าน้ ายาหรือผลิตภัณฑ์ก าจัดหรือปูองกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อ     
      ตั้งไว้   80,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อน้ ายาหรือผลิตภัณฑ์ก าจัด ระงับหรือปูองกันการ
แพรํระบาดหรือการติดเชื้อ ของเชื้อโรคหรือพาหะน าโรคตําง ๆ เชํน น้ ายาหรือสารเคมีส าหรับการฆําเชื้อ ระงับหรือ
ปูองกัน แอลกอฮอล์ เจลล๎างมือ น้ ายาก าจัดยุงหรือแมลง ทรายอะเบท เป็นต๎น  

              2.3.1.3 ค่าวัคซีนปูองกันพิษสุนัขบ้า    
     ตั้งไว้  40,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัคซีนปูองกันพิษสุนัขบ๎า ในการฉีดปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎าให๎กับสุนัขและแมวที่ได๎ขึ้นทะเบียน หรือจากการส ารวจข๎อมูลให๎เป็นไปตามแนวทางเงินอุดหนุนส าหรับการขับ 
เคลื่อน “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอด ภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ๎าน๎องนางเธอ-    
เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” หรือการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎าให๎กับสุนัขและแมวที่ได๎ขึ้นทะเบียนจากการส ารวจข๎อมูลเพิ่มเติมตามข๎อบัญญัติองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น    
 

 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 

๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค      รวม    -  บาท 
 

๓. งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) ยอดรวม               -    บาท      
๓.๑ ค่าครุภัณฑ์  รวม                    -  บาท 

๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม                   -  บาท  
 

4. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ยอดรวม           8๐,๐๐๐ บาท                               
4.๑ เงินอุดหนุน           รวม                 8๐,๐๐๐ บาท 
 4.๑.๑ ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน   จ านวน         8๐,๐๐๐ บาท   
  4.๑.๑.๑ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน   
   ตั้งไว้  80,000 บาท เพ่ือเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินของคณะกรรมการหมูํบ๎านคณะกรรมการ
ชุมชน ให๎เป็นไปตามแนวทางเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข  ให๎
เหมาะสมกับปัญหาและความต๎องการของหมูํบ๎านหรือชุมชน 
   - เป็นไปตาม ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาํด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559   

  - เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560       
   - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 60 ขอ๎ 2.2 แผนงานสาธารณสุข รายการที่ 5  
 

5. งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอื่น) ยอดรวม            -  บาท  
5.๑ รายจ่ายอ่ืน   รวม                    -  บาท 

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................  
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ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐) 
 

งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน (๐๐๒๕๒) รวมทั้งสิ้น      375,0๐๐ บาท  
๑. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว)    ยอดรวม            -   บาท     
๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง)  รวม              -  บาท  

๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า) รวม                -   บาท   
 

๒. งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) ยอดรวม       340,0๐๐ บาท 
๒.๑ ค่าตอบแทน                              รวม                 -     บาท 

๒.๒ ค่าใช้สอย                    รวม           340,0๐๐ บาท 
 ๒.๒.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
    จ านวน            340,0๐๐ บาท 
  ๒.๒.๑.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “วันพ่อแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” 
   ตั้งไว้  2๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการวันพ่อแห่งชาติของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร๎างความรักความอบอํุน กิจกรรมการแสดงออกของเด็กเล็ก กิจกรรมการ
มีสํวนรํวมระหวํางเด็กเล็กกับผู๎ปกครอง คําใช๎จํายเชํน คําอาหารและเครื่องดื่ม และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นอันเกี่ยวข๎อง
กับการจัดโครงการ/กิจกรรม เชํน คําวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ คําปูายโครงการ/กิจกรรม หรือปูายประชาสัมพันธ์ 
 - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขัน

กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564     
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 61 ขอ๎ 2.3 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน รายการที่ 1 
  ๒.๒.๑.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “วันแม่แห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” 
    ตั้งไว้  2๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการวันแม่แห่งชาติของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร๎างความรักความอบอํุน กิจกรรมการแสดงออกของเด็กเล็ก กิจกรรมการ
มีสํวนรํวมระหวํางเด็กเล็กกับผู๎ปกครอง คําใช๎จํายเชํน คําอาหารและเครื่องดื่ม และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นอันเกี่ยวข๎อง
กับการจัดโครงการ/กิจกรรม เชํน คําวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ คําปูายโครงการ/กิจกรรม หรือปูายประชาสัมพันธ์ 
 - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขัน

กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564     
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 61 ขอ๎ 2.3 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน รายการที่ 2    
  ๒.๒.๑.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”   
             ตั้งไว้  4๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการวันเด็กแห่งของศูนย์พัฒนา       
เด็กเล็ก โดยการจัดกิจกรรมการแสดงออกในความสามารถด๎านตําง ๆ ของเด็กเล็ก กิจกรรมการแขํงขันตอบปัญหา กิจ  
กรรมการมีสํวนรํวมระหวํางเด็กเล็กกับผู๎ปกครอง เป็นต๎น คําใช๎จํายเชํน คําอาหารและเครื่องดื่ม และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่
จ าเป็นอันเกี่ยวข๎องกับการจัดโครงการ/กิจกรรม เชํน คําวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ คําปูายโครงการ/กิจกรรม หรือปูาย
ประชาสัมพันธ์ 
 - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขัน

กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564     
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 61 ขอ๎ 2.3 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน รายการที่ 3  
  ๒.๒.๑.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง”  
   ตั้งไว้  2๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
โดยการจัดกิจกรรมการอบรมให๎ความรู๎ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมเพ่ือเป็นการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน 
คําใช๎จํายเชํน คําอาหารและเครื่องดื่ม คําเชําเหมาพาหนะ คําบ ารุงสถานที่ และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นอันเกี่ยวข๎องกับ
การจัดโครงการ/กิจกรรม เชํน คําวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ คําปูายโครงการ/กิจกรรม หรือปูายประชาสัมพันธ์ 
  - เป็นไปตาม ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาํด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  
   - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 63 ขอ๎ 2.3 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน รายการที่ 17  
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  ๒.๒.๑.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” 
   ตั้งไว ้ 2๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยการจัดกิจกรรมการออกเยี่ยมบ๎านผู๎สูงอายุ คนพิการและผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม เพ่ือ
ตรวจสุขภาพเบื้องต๎นให๎กับผู๎ติดบ๎านติดเตียง กิจกรรมเสริมสร๎างก าลังใจในการด าเนินชีวิ ตและการให๎ความชํวยเหลือ
เบื้องต๎น กิจกรรมการให๎ค าแนะน าด๎านสุขภาพ ด๎านสภาพแวดล๎อมและสนับสนุนการพัฒนาด๎านสุขอนามัยของบ๎านที่
พัก คําใช๎จํายเชํน คําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นอันเกี่ยวข๎องกับการจัดโครงการ/กิจกรรม เชํน คําวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ 
คําปูายโครงการ/กจิกรรม หรือปูายประชาสัมพันธ์  
  - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือประชาชนตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.  
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  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 62 ขอ๎ 2.3 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน รายการที่ 14    
  ๒.๒.๑.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “รณรงค์ ควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก”  
   ตั้งไว้  2๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการ “รณรงค์ ควบคุมและปูอง 
กันโรคไข้เลือดออก”โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ถึงอันตราย การแพรํระบาด การติดเชื้อหรือการรักษาผู๎
ติดเชื้อมาลาเรียและไข๎เลือดออก กิจกรรมการควบคุมโดยการฉีดพํนหมอกควัน การฉีดพํนหมอกควันเพ่ือการระงับหรือ
เพ่ือหยุดยั้งการแพรํระบาดของเชื้อมาลาเรียและไข๎เลือดออกในกรณีเรํงดํวน และกิจกรรมปูองกันการแพรํระบาดของ
พาหะน าเชื้อมาลาเรียและไข๎เลือดออกโดยการใช๎ทรายอะเบท จ ากัดลูกน้ ายุงลาย คําใช๎จํายเชํน คําน้ ามันเพ่ือผสมน้ ายา
ฉีดพํน คําหน๎ากากปูองกันสารพิษ ถุงมือ คูํมือการเรียนรู๎ประชาสัมพันธ์ คําอาหาร เครื่องดื่มและน้ าดื่ม คําวัสดุ อุปกรณ์ 
ปูายโครงการ/กิจกรรม/โฆษณา/ประชาสัมพันธ์หรือคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นอันเก่ียว เนื่องกับการจัดโครงการ/กิจกรรม  
  - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขัน

กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564     
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 63 ขอ๎ 2.3 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน รายการที่ 20     
  ๒.๒.๑.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “รักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน”  
   ตั้งไว้  2๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการรักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน 
โดยการจัดกิจกรรมการรณรงค์ปลูกจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรปุาไม๎ กิจกรรมปลูกปุาชุมชนหรือปุาสาธารณะ 
กิจกรรมการปลูกหญ๎าแฝก กิจกรรมการบ ารุงดูแลรักษาทรัพยากรปุาไม๎ คําใช๎จํายเชํน คําจ๎างเหมาจัดเตรียมสถานที่     
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําอาหารและเครื่องดื่ม คําเชําเหมาพาหนะ และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นอันเกี่ยวข๎องกับ
การจัดโครงการ/กิจกรรม เชํน คํากล๎าไม๎ ปุ๋ย คําวัสดุ อุปกรณ์ คําปูายโครงการ/กิจกรรม หรือปูายประชาสัมพันธ์  
  - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขัน

กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 70 ขอ๎ 5.1 รายการที ่4  
  ๒.๒.๑.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “วันพัฒนาชุมชนต าบลสะอาด”     
    ตั้งไว้  2๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการวันพัฒนาชุมชนต าบล
สะอาด โดยการจัดกิจกรรมการรณรงค์สร๎างจิตส านึกรักชุมชนและรักษาความสะอาดของชุมชน  กิจกรรมการรํวมใจ
ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ กิจกรรมประกวดครัวเรือนสะอาด หมูํบ๎านสะอาด กิจกรรม Big Cleaning 
Day ตามแนวทาง 5 ส. โดยให๎กับบุคลากรในองค์กรได๎มีสํวนรํวมในการปรับปรุงสถานที่ท างานให๎มีความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย คําใช๎จํายเชํน คําตอบแทนกรรมการ คําอาหาร อาหารวํางและเครื่องดื่ม คําโลํรางวัล คําของรางวัล
หรือเงินรางวัล และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นอันเกี่ยวข๎องกับการจัดโครงการ/กิจกรรม เชํน คําวัสดุ อุปกรณ์ คําปูาย
โครงการ/กิจกรรม หรือปูายประชาสัมพันธ์  
  - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขัน

กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 63 ขอ๎ 2.3 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน รายการที่ 18  
  ๒.๒.๑.9 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “ธนาคารขยะรีไซเคิล”   
   ตั้งไว้  2๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โดย
การจัดกิจกรรมการรณรงค์ปลูกจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล๎อม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ กิจกรรมการคัด
แยกขยะกํอนทิ้ง กิจกรรมการเข๎ารํวมกับธนาคารขยะรีไซเคิลของท๎องถิ่นหรือชุมชน คําใช๎จํายเชํน คําจ๎างเหมาจัดเตรียม
สถานที่ คําอาหาร อาหารวํางและเครื่องดื่ม คําสื่อประชาสัมพันธ์ และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นอันเกี่ยวข๎องกับการจัด
โครงการ/กิจกรรม เชํน คําวัสดุ อุปกรณ์ คําปูายโครงการ/กิจกรรม หรือปูายประชาสัมพันธ์  
  - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขัน

กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 63 ขอ๎ 2.3 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน รายการที ่19 
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  ๒.๒.๑.10 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม “ส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนต าบลหนองเป็ด” 
   ตั้งไว้  2๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลหนองเป็ด โดยการจัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎บทบาทหน๎าที่ การฝึกทักษะการเป็นผู๎น า กิจกรรมการสร๎างเครือ 
ขํายการท างานขององค์กรเด็กและเยาวชน กิจกรรมการออกคํายอาสาเพื่อพัฒนาท๎องถิ่น กิจกรรมการมีสํวนรํวมกับองค์ 
กรหรือชุมชน คําใช๎จํายเชํน คําตอบแทนวิทยากร คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําเชําเหมาพาหนะ คําบ ารุง
สถานที่ และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นอันเกี่ยวข๎องกับการจัดโครงการ/กิจกรรม เชํน คําวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ คํา
ปูายโครงการ/กิจกรรม หรือปูายประชาสัมพันธ์  
  - เป็นไปตาม ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาํด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557    
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 63 ขอ๎ 2.3 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน รายการที่ 6   
  ๒.๒.๑.11 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม “ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วให้ยาเสพติด”   
   ตั้งไว้  20,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้ว
ให้ยาเสพติด โดยการจัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับหลักการให๎ความรักความอบอํุนในครอบครัว ให๎ผู๎ปกครองเด็ก  
ตัวนักเรียน นักศึกษา เยาวชนเขตต าบลหนองเป็ด มีความเข๎าใจธรรมชาติของบุตรหลาน การสร๎างแนวทางการด าเนิน  
การของครอบครัว การให๎ครอบครัวมีกิจกรรมการเรียนรู๎รํวมกัน การสํ งเสริมและสร๎างความสัมพันธภาพที่ดีระหวําง
สมาชิกในครอบครัว เพ่ือให๎เกิดความรัก ความสามัคคีรํวมกัน ความรู๎การยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว คําใช๎จําย
เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําอาหาร อาหารวํางและเครื่องดื่ม คําวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ คําปูายโครงการ/กิจกรรม/
โฆษณา/ประชาสัมพันธ์หรือคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นอันเก่ียวเนื่องกับการจัดโครงการ/กิจกรรม 
  - เป็นไปตาม ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาํด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  
   - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 62 ขอ๎ 2.3 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน รายการที่ 10 
  ๒.๒.๑.12 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี”    
   ตั้งไว ้ 2๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
สตรี โดยการจัดกิจกรรมการอบรมให๎ความรู๎ด๎านศักยภาพในการพัฒนาทักษะและเพ่ิมขีดความสามารถตํอการเป็นผู๎น า
กิจการการสํงเสริมอาชีพ กิจกรรมสํงเสริมความรู๎และพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกพ้ืนที่ คําใช๎จํายเชํน คําตอบแทนวิทยากร 
คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําเชําเหมาพาหนะ คําบ ารุงสถานที่และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นอันเกี่ยวข๎องกับ
การจัดโครงการ/กิจกรรม เชํน คําวัสดุ อุปกรณ์ คําปูายโครงการ/กิจกรรม หรือปูายประชาสัมพันธ์ 
    - เป็นไปตาม ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาํด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557    
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 61 ขอ๎ 2.3 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน รายการที่ 5    
  ๒.๒.๑.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม “ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง” 
    ตั้งไว้  2๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการอบรมให๎ความรู๎เรื่องวิถีพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา กิจกรรมสํงเสริมความรู๎วิถีชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียงในและนอกพ้ืนที่ คําใช๎จํายเชํน คําตอบแทนวิทยากร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําอาหารและ
เครื่องดื่ม คําเชําเหมาพาหนะ คําบ ารุงสถานที่ และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นอันเกี่ยวข๎องกับการจัดโครงการ/กิจกรรม 
เชํน คําวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ คําปูายโครงการ/กิจกรรม หรือปูายประชาสัมพันธ์ 
  - เป็นไปตาม ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาํด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 69 ขอ๎ 4.2 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน รายการที่ 3  
  ๒.๒.๑.14 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม “อบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วน
ต าบล” 
               ตั้งไว้  2๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมาย
เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล กิจกรรมการอบรมให๎ความรู๎กฎหมายเกี่ยวข๎องกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
กิจกรรมอบรมให๎ความรู๎จริยธรรม วินัย การรักษาวินัยและความโปรํงใสในการท างาน เพ่ือสร๎างจิตส านึกให๎แกํผู๎เข๎ารับ
การอบรม พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎าง สมาชิกสภาฯ ประชาคมหมูํบ๎าน เยาวชน ประชาชนในเขตต าบลหนองเป็ด
คําใช๎จํายเชํน คําตอบแทนวิทยากร คําอาหาร อาหารวํางและเครื่องดื่ม คําวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ คําใบประกาศ  
และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นอันเกี่ยวข๎องกับการจัดโครงการ/กิจกรรม เชํน คําวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ คําปูายโครง  
การ/กิจกรรม หรือปูายประชาสัมพันธ์ 
  - เป็นไปตาม ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาํด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 75 ขอ๎ 7.3 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน รายการที่ 3  
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  ๒.๒.๑.15 ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ “เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10”  

    ตั้งไว ้ 2๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 
เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 โดยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 กิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 
รัชกาลที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 กิจกรรมการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณพํอดีเดํน กิจกรรมรํวมใจเพ่ือ
ประกอบกิจกรรมอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตํอพระมหากษัตริย์ คําใช๎จํายเชํน คําอาหาร อาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําโลํรางวัล คําของรางวัลหรือเงินรางวัล และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นอันเกี่ยวข๎องกับการจัดโครงการ/กิจ  
กรรม เชํน คําวัสดุ อุปกรณ์ คําปูายโครงการ/กิจกรรม หรือปูายประชาสัมพันธ์  
  - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขัน

กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 63 ขอ๎ 2.3 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน รายการที่ 16      
  ๒.๒.๑.16 ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา “การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ”   
    ตั้งไว้  2๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนิน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบ
บูรณาการ โดยการจัดกิจกรรมการประชุมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับหมูํบ๎าน กิจกรรมการประชุมเพ่ือ
จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาท๎องถิ่น กิจกรรมการจัดท าบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือกับองค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชน คําใช๎จํายเชํน คําตอบแทนวิทยากร คําอาหาร อาหารวํางและเครื่องดื่ม และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น
อันเกี่ยวข๎องกับการจัดโครงการ/กิจกรรม เชํน คําใบประกาศ บันทึกข๎อตกลง คําวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน คําปูายโครง 
การ/กิจกรรม หรือปูายประชาสัมพันธ์  
  - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขัน

กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
  - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2561  
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 76 ขอ๎ 7.3 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน รายการที่ 1     
 

 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 

๒.๓ ค่าวัสดุ                                     รวม                   -  บาท               
๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค รวม               -   บาท  
 

๓. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ยอดรวม                -    บาท            
๓.๑ ค่าครุภัณฑ์  รวม                   -  บาท 

๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม                   -  บาท 
 

4. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ยอดรวม      35,๐๐๐ บาท  
4.๑ เงินอุดหนุน           รวม                 35,๐๐๐ บาท 
    4.๑.๑ ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     จ านวน             35,๐๐๐ บาท      
  4.๑.๑.๑ อุดหนุนเทศบาลต าบลเอราวัณ  
   ตั้งไว้  35,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (โดยเทศบาลต าบลเอราวัณ) ในการด าเนินงาน รวบรวมหนังสือสั่งการ 
กฎหมาย ระเบียบและข๎อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับการชํวยเหลือประชาชน ทั้งในด๎านสาธารณภัย  การสํงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต โรคติดตํอหรือโรคระบาดในท๎องถิ่น แจ๎งเวียน กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการตําง  ๆ เผยแพรํข๎อมูล 
ขําวสาร ให๎ค าปรึกษาและแนะน าหลักเกณฑ์และวิธีการชํวยเหลือประชาชนรวบรวมข๎อมูลปัญหาความต๎องการของ
ประชาชน ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ 
  - เป็นไปตาม หนังสือ สนง.เทศบาลต าบลเอราวัณ ที่ กจ 54601/ว 168 ลงวนัที่ 19 กรกฎาคม 2565  
   - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
   - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 75 ข๎อ 7.3 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน รายการที่ 3 
      

5. งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอื่น) ยอดรวม            -  บาท      
5.๑ รายจ่ายอ่ืน   รวม                     -  บาท 

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................ 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐) 
 

งานกีฬาและนันทนาการ (๐๐๒๖๒) รวมทั้งสิ้น      310,๐๐๐ บาท 
๑. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว)    ยอดรวม             -   บาท 
๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง)  รวม              -  บาท  

๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า) รวม                -   บาท    
 

๒. งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) ยอดรวม           180,๐๐๐ บาท      
๒.๑ ค่าตอบแทน                               รวม               -     บาท  
๒.๒ ค่าใช้สอย                    รวม                180,๐๐๐ บาท 
 ๒.๒.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
    จ านวน           180,๐๐๐ บาท 
  ๒.๒.๑.1 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา “องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด” 
   ตั้งไว้  140,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินจัดการแข่งขันกีฬา “กีฬาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองเป็ด” โดยการจัดกิจกรรมการแขํงขันกีฬาพ้ืนบ๎าน กิจกรรมการแขํงขันกีฬาสากล กิจกรรมการ
สํงเสริมสร๎างความรู๎รักสามัคคี การสร๎างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ คําใช๎จํายเชํน คําเตรียมสนามการ
แขํงขัน คําตอบแทนกรรมการตัดสิน คําอุปกรณ์กีฬา คําถ๎วยรางวัล เงินรางวัลหรือของรางวัล คํ าอาหาร คําอาหารวําง
และเครื่องดื่ม และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นอันเกี่ยวข๎องกับการจัดโครงการ/กิจกรรม เชํน คําวัสดุ อุปกรณ์ คําปูาย
โครงการ/กิจกรรม หรือปูายประชาสัมพันธ์  
  - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขัน

กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 64 ขอ๎ 2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รายการที ่1 
  ๒.๒.๑.2 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด” 
   ตั้งไว้  40,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด โดยการจัดกิจกรรมการแขํงขันกีฬาสีของเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์ การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ด เพ่ือเป็นการสํงเสริมความมีระเบียบวินัย ปลูกฝังการเลํนกีฬาให๎เด็ก รู๎แพ๎ รู๎ชนะ   
รู๎อภัย เสริมสร๎างและพัฒนารํางกาย คําใช๎จํายเชํน คําเตรียมสนามการแขํงขัน คําตอบแทนกรรมการตัดสิน คําอุปกรณ์
กีฬา คําถ๎วยรางวัล เงินรางวัลหรือของรางวัล คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นอัน
เกี่ยวข๎องกับการจัดโครงการ/กิจกรรม เชํน คําวัสดุ อุปกรณ์ คําปูายโครงการ/กิจกรรม หรือปูายประชาสัมพันธ์  
  - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขัน

กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564   
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 64 ขอ๎ 2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รายการที ่2 
 

 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 

๒.๓ ค่าวัสดุ                                         รวม                   -  บาท  

๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค รวม               -   บาท  
 

๓. งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)     ยอดรวม                -    บาท      
๓.๑ ค่าครุภัณฑ์  รวม                   -  บาท 

๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม                   -  บาท 
 

4. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ยอดรวม       130,๐๐๐ บาท  
4.๑ เงินอุดหนุน           รวม            130,๐๐0 บาท 
    4.๑.๑ ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน            130,๐๐๐ บาท      
  4.๑.๑.๑ อุดหนุนส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  
   ตั้งไว้  130,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนส านักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
กาญจนบุรี หรือหนํวยงานที่ด าเนินการรับเงินอุดหนุนเพื่อด าเนินการเตรียมการหรือด าเนินการในการจัดการแขํงขันกีฬา
แหํงชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”และการแขํงขันกีฬาคนพิการแหํงชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์”    
  - เป็นไปตาม หนังสือ สนง. กกท. กจ. ดวํนที่สุด ที่ กก 5115.4.6/ ว 139368 ลว. 9 พ.ย. 64 (เลขรับที่ 1548 ลว.1 ธ.ค. 64)  
   - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559     
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 64 ขอ๎ 2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รายการที ่5 
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5. งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอื่น) ยอดรวม             -  บาท  
5.๑ รายจ่ายอ่ืน   รวม                     -  บาท 

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................ 
 
 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐) 
   

งานศาสนา วัฒนธรรมทอ้งถิ่น (๐๐๒๖๓) รวมทั้งสิ้น        115,๐๐๐ บาท 

๑. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว) ยอดรวม             -    บาท 
๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง)  รวม              -   บาท  

๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า) รวม                -   บาท 
 

๒. งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) ยอดรวม            9๐,๐๐๐ บาท 
๒.๑ ค่าตอบแทน                               รวม               -    บาท 

๒.๒ ค่าใช้สอย                    รวม             9๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.๒.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
    จ านวน              9๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๒.๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “สืบสานและฟื้นฟูประเพณีประจ าท้องถิ่น”   
   ตั้งไว้  4๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสืบสานและฟื้นฟูประเพณี
ประจ าท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมการจัดตั้งกลุํม “อนุรักษ์วัฒนธรรมท๎องถิ่นต าบลหนองเป็ด” เพ่ือรวบรวมวัฒนธรรม 
ประเพณี การละเลํน ดนตรี ภาษา ภูมิปัญญา บทสวด รวมถึงวิถีชีวิตประจ าท๎องถิ่น กิจกรรมการอบรมให๎ความรู๎เรื่อง
บทบาทหน๎าที่ การสร๎างจิตส านึกรักและสืบสานประเพณีประจ าท๎องถิ่น กิจกรรมนิทรรศการอันแสดงถึงประวัติ ภาษา 
วิถีการด ารงชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของกลุํมชนชาวขมุและชาวฌอง กิจกรรมนิทรรศการสาธิตวิถีชี วิต
ความเป็นอยูํ ความเชื่อ อาหาร การแตํงกาย การแสดง การละเลํนพ้ืนบ๎าน ภูมิปัญญาของกลุํมชนชาวขมุและชาวฌอง 
คําใช๎จํายเชํน คําจ๎างเหมาจัดนิทรรศการ คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําอาหารและเครื่องดื่ม คําบ ารุงสถานที่ คําตก  
แตํงจัดสถานที่และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นอันเก่ียวข๎องกับการจัดโครงการ/กิจกรรม เชํน คําวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ 
คําปูายโครงการ/กิจกรรม หรือปูายประชาสัมพันธ์    
  - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขัน

กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564   
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 72 ขอ๎ 6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รายการที ่1 
  ๒.๒.๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ”   
   ตั้งไว้  4๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ โดยการจัดกิจกรรมการสรงน้ าพระพุทธรูป กิจกรรมการรดน้ าขอพรผู๎สูงอายุ กิจกรรมการเลํนสาดน้ า
ตามประเพณี กิจกรรมการแสดงอันบํงบอกถึงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมเพ่ือการเชิดชู ยกยํองผู๎สูงอายุ กิจ 
กรรมการตรวจสุขภาพผู๎สูงอายุ เป็นต๎น คําใช๎จํายเชํน คําตกแตํงจัดสถานที่ คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําอาหารและ
เครื่องดื่ม คําการแสดง คําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นอันเกี่ยวข๎องกับการจัดโครงการ/กิจกรรม เชํน คําวัสดุ เครื่องเขียน 
อุปกรณ์ คําปูายโครงการ/กิจกรรม หรือปูายประชาสัมพันธ์  
  - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขัน

กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 72 ขอ๎ 6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รายการที ่3     

  ๒.๒.๑.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา” 
   ตั้งไว้  1๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสืบสานประเพณีวัน
เข้าพรรษา โดยการจัดกิจกรรมการหลํอเทียนพรรษา กิจกรรมการแหํเทียนจ าน าพรรษา คําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นอัน
เกี่ยวข๎องกับการจัดโครงการ/กิจกรรม เชํน แทํนหลํอ ขี้ผึ้ง กระบวย กระทะ ดอกไม๎ ไส๎เทียน เทียน คําวัสดุ เครื่องเขียน 
อุปกรณ์ คําปูายโครงการ/กิจกรรม หรือปูายประชาสัมพันธ์  
  - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขัน

กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 72 ขอ๎ 6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รายการที ่2 
 

 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 

๒.๓ ค่าวัสดุ                                           รวม                   -  บาท             
๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค รวม               -   บาท 
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๓. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ยอดรวม                -    บาท      
๓.๑ ค่าครุภัณฑ์  รวม                   -  บาท 

๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม                   -    บาท  
 

4. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ยอดรวม        2๕,๐๐๐ บาท  
4.๑ เงินอุดหนุน           รวม              25,๐๐0 บาท 
    4.๑.๑ ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน              20,๐๐๐ บาท      
  4.๑.๑.๑ อุดหนุนอ าเภอศรีสวัสดิ์   
   ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอศรีสวัสดิ์ เป็นคําใช๎จํายใน
การจัดกิจกรรม/โครงการ อาทิ งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีการ ในวันส าคัญของชาติ ศาสนา ประเพณีท๎องถิ่น       
วัฒนธรรมและงานสาธารณะกุศลของอ าเภอศรีสวัสดิ์    
   - เป็นไปตาม ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาํด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559     
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 64 ข๎อ 2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รายการที ่6  
 4.๑.๒ ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรการกุศล    จ านวน          ๕,๐๐๐ บาท     
    4.๑.๒.๑ อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี    
   ตั้งไว้  ๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนการด าเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการด าเนินงานตาม
ภารกิจของเหลํากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี   
  - เป็นไปตาม หนังสือ สนง.เหลํากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ที ่ลช.กจ./ว 110/2565 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
   - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559     
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 65 ขอ๎ 2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รายการที ่4 
 

5. งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอื่น) ยอดรวม             -  บาท  
5.๑ รายจ่ายอ่ืน   รวม                     -  บาท 

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................ 
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ด้านการเศรษฐกิจ (๐๐3๐๐) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐310) 
 

งานก่อสร้าง (๐๐312) รวมทั้งสิ้น    6,783,0๐๐  บาท 
๑. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว)   ยอดรวม      983,0๐๐ บาท       
๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง)  รวม              -  บาท 
๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า)    รวม      983,0๐๐ บาท  
 ๑.๒.๑ ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    จ านวน     353,0๐๐ บาท  
   ๑.๒.๑.๑ เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   
   ตั้งไว้  353,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํ พนักงานสํวนต าบลสังกัดกองชําง 
    ๑.๒.๒ ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง   จ านวน        ๔๒,๐๐๐ บาท   
  ๑.๒.๒.๑ เงินประจ าต าแหน่ง   
   ตั้งไว้  ๔๒,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงให๎แกํ นักบริหารงานองค์การบริหารสํวน
ต าบล หัวหน๎าสํวนราชการสังกัดกองชําง 
 ๑.๒.๓ ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                   จ านวน            563,0๐๐ บาท   
  ๑.๒.๓.๑ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    
   ตั้งไว้  563,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ พนักงานจ๎าง
ทั่วไปสังกัดกองชําง 
 ๑.๒.๔ ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน               25,0๐๐ บาท   
  ๑.๒.๔.๑ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว   
   ตั้งไว ้ 25,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ให๎แกํ พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
พนักงานจ๎างทั่วไป สังกัดกองชําง  
 

๒. งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) ยอดรวม    1,610,0๐๐ บาท 
๒.๑ ค่าตอบแทน                               รวม               88,0๐๐ บาท      
 ๒.๑.๑ ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
  
    จ านวน              75,0๐๐ บาท   
  ๒.๑.๑.๑ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   
   ตั้งไว้  75,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
ให๎แกํ พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎างตามภารกิจ พนักงานจ๎างทั่วไปสังกัดกองชําง  
 ๒.๑.๒ ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน            ๕,๐๐๐ บาท   
  ๒.๑.๒.๑ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
   ตั้งไว้  ๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํ ผู๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
สํวนต าบล ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎างตามภารกิจ พนักงานจ๎างทั่วไปสังกัดกองชําง 
 ๒.๑.๓ ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน                8,0๐๐ บาท   
  ๒.๑.๓.๑ ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร  
    ตั้งไว้  8,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํ พนักงานสํวนต าบล สังกัด
กองชําง 
 

 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 

๒.๒ ค่าใช้สอย                    รวม             1,082,๐๐๐ บาท  
 ๒.๒.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน     1,052,๐๐๐ บาท     
  ๒.๒.๑.1 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ    
   ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมหรือคําลงทะเบียน เชํน คําธรรมเนียมศาล 
คําลงทะเบียน คําธรรมเนียมในการสํงพนักงานสํวนต าบลในสังกัดกองชํางไปฝึกอบรม สัมมนา เป็นต๎น 
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  ๒.๒.๑.2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก      
   ตั้งไว้  60,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชํน คําจ๎างที่ปรึกษา คํา 
จ๎างออกแบบ คํารับรองแบบ คําจ๎างการเชื่อมวัสดุงาน คําจ๎างติดตั้งอุปกรณ์ เป็นต๎น 
   ๒.๒.๑.3 ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีด าเนนิการเอง  
      ตั้งไว้  972,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างแรงงานราษฎร คําจ๎างเหมาแรงงาน  คําจ๎างเหมารื้อ
ถอน ขนย๎ายวัสดุอุปกรณ์ คําจ๎างเหมาทาสีอาคาร คําขุดลอกรางระบายน้ า คําท าความสะอาดสถานที่ราชการ คําดูแล
สถานที่ราชการหรือสถานที่ท่ีอยูํในความดูแลขององค์การบริหารสํวนต าบล เป็นต๎น     
 ๒.๒.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ          
    จ านวน              ๑๐,๐๐๐ บาท  
  ๒.๒.๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ   
   ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พักและคําใช๎จํายอ่ืน 
ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎างตามภารกิจสังกัด
กองชําง ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
 ๒.๒.๓ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน          2๐,๐๐๐ บาท    
  ๒.๒.3.๑ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
   ตั้งไว้  2๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมวัสดุ และสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้น รวมถึงการประกอบ ดัดแปลงตํอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ (กรณีเป็นการจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของและคําแรง ให๎จํายจาก
คําใช๎สอย สํวนกรณีองค์การบริหารสํวนต าบลเป็นผู๎ด าเนินการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎ถือปฏิบัติ ดังนี้ คําจ๎างเหมาแรงงานของ
บุคคลภายนอกให๎จํายจากคําใช๎สอย คําสิ่งของที่ซื้อมาใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎จํายจากคําวัสดุส านักปลัด) 
 

 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 

๒.๓ ค่าวัสดุ                                           รวม                440,๐๐๐ บาท   
 ๒.๓.๑ ประเภทวัสดุส านักงาน    จ านวน              3๐,๐๐๐ บาท    
  ๒.๓.๑.๑ ค่าวัสดุส านักงาน 
   ตั้งไว้  3๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําซื้อสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช๎ และอุปกรณ์บริหารงานด๎าน
โยธาตํางๆ เชํน กระดาษเขียนแบบ วัสดุอุปกรณ์ส านักงานโยธา เชํน กระดาษ แฟูม ตรายาง  ดินสอ หมึก อุปกรณ์การ
ค านวณตําง ๆ เป็นต๎น   
 ๒.๓.2 ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ   จ านวน            200,๐๐๐ บาท   
  ๒.๓.2.๑ ค่าวัสดุไฟฟูา  
   ตั้งไว้  200,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ไฟฟูาและวิทยุ ในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง ติดตั้ง บ ารุงรักษา เชํน ฟิวส์ หลอดไฟฟูา รีซีสเตอร์ คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ สวิตซ์ไฟฟูา สายไฟฟูา เทป
พันสายไฟฟูา เป็นต๎น  
 ๒.๓.3 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน              1๐,๐๐๐ บาท    
  ๒.๓.3.๑ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
   ตั้งไว้  1๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุเพ่ือใช๎กับงานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เชํน แผํนบันทึกข๎อมูล โปรแกรม แปูนพิมพ์ และวัสดุที่เก่ียวข๎องกับคอมพิวเตอร์ เป็นต๎น 
 ๒.๓.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง   จ านวน            150,๐๐0 บาท    
  ๒.๓.4.๑ ค่าวัสดุก่อสร้าง 
   ตั้งไว้  150,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ สิ่งของและอุปกรณ์เพ่ือใช๎ในการจัดท า การ
ดัด แปลง ประกอบขึ้นใหมํเพ่ือใช๎ในการบริหารงานด๎านโยธาตําง ๆ เชํน ไม๎ตําง ๆ น้ ามันทาไม๎ ทินเนอร์ ตะปู ลวด 
เหล็กเชื่อม แปรงทาสี สีน้ ามัน ทํอเหล็ก ทํอพลาสติก ดอกสวําน คีม ไขควงชนิดตําง ๆ ประแจโซํแบบคอม๎า ประแจ
เลื่อนแบบโซํ ค๎อนปอนด์ เหล็กเส๎น ปูน หิน ทราย เป็นต๎น 
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 ๒.๓.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   จ านวน              50,๐๐๐ บาท   
  ๒.๓.5.๑ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   
   ตั้งไว้  50,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการบ ารุงดูแลรักษา รถยนต์สํวน 
กลาง รถจักรยานยนต์ เชํน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน กรองน้ ามันเครื่อง หัวเทียน กระจกมองข๎าง น้ ามัน
จารบี เบาะรถ สายพาน น้ ากลั่น เป็นต๎น หรือวัสดุอันเกี่ยวกับยานพาหนะและขนสํงกองชําง 
 

 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 

๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค รวม              -   บาท 

 
 

๓. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ยอดรวม     3,990,000 บาท      

๓.๑ ค่าครุภัณฑ์    รวม               100,000  บาท  
 3.1.1 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      จ านวน       10๐,๐๐๐ บาท    
  3.1.1.๑ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      
   ตั้งไว้  1๐0,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ซํอมแซม
ครุภัณฑ์ขนาดใหญํ (ซึ่งไมํรวมถึงคําซํอมบ ารุงตามปกติหรือคําซํอมกลางหรือคําปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง) 
 

 งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  
๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม           3,890,๐๐๐  บาท   

 3.๒.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ        จ านวน     3,840,๐๐๐ บาท    
  ๓.๒.1.1 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ซอยห้วยไร่  
   ตั้งไว้  450,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรมีขนาดความ 
ยาว 140.00 เมตร ความกว๎าง  5.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรังทางข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืน 
ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 700.00 ตารางเมตร สถานที่ด าเนินการ หมูํ 4 ซอยห๎วยไรํ 
   พร๎อมติดตั้งปูายโครงการแบบชั่วคราว ๑ ปูาย แบบมาตรฐาน ๑ ปูาย (แบบรูปและรายละเอียดตาม 
ทีอ่งค์การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ดก าหนด)    
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 51 ขอ๎ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา รายการที่ 6 
  ๓.๒.1.2 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ซอยสามสุ่ย 6 
   ตั้งไว้  520,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรมีขนาดความ 
ยาว 163.00 เมตร ความกว๎าง  5.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรังทางข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืน 
ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 815.00 ตารางเมตร สถานที่ด าเนินการ หมูํ 2 ซอยสามสุํย 6 
   พร๎อมติดตั้งปูายโครงการแบบชั่วคราว ๑ ปูาย แบบมาตรฐาน ๑ ปูาย (แบบรูปและรายละเอียดตาม 
ทีอ่งค์การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ดก าหนด)    
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 51 ขอ๎ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา รายการที่ 9 
  ๓.๒.1.3 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ซอยสามสุ่ย 7 
   ตั้งไว้  520,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรมีขนาดความ 
ยาว 163.00 เมตร ความกว๎าง  5.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรังทางข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืน 
ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 815.00 ตารางเมตร สถานที่ด าเนินการ หมูํ 2 ซอยสามสุํย 7 
   พร๎อมติดตั้งปูายโครงการแบบชั่วคราว ๑ ปูาย แบบมาตรฐาน ๑ ปูาย (แบบรูปและรายละเอียดตาม 
ทีอ่งค์การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ดก าหนด)    
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 51 ขอ๎ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา รายการที่ 11 
  ๓.๒.1.4 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ซอยสามสุ่ย 3  
   ตั้งไว้  450,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรมีขนาดความ 
ยาว 138.00 เมตร ความกว๎าง  5.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรังทางข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืน 
ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 690.00 ตารางเมตร สถานที่ด าเนินการ หมูํ 2 ซอยสามสุํย 3 
   พร๎อมติดตั้งปูายโครงการแบบชั่วคราว ๑ ปูาย แบบมาตรฐาน ๑ ปูาย (แบบรูปและรายละเอียดตาม 
ทีอ่งค์การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ดก าหนด)    
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 52 ขอ๎ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา รายการที่ 12 
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  ๓.๒.1.5 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซอยลงท่าสูบน้ าสาธารณะบ้านสองพ่ีน้อง 
   ตั้งไว้  180,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรมีขนาดความ 
ยาว  60.00 เมตร ความกว๎าง  5.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรังทางข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืน 
ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 300.00 ตารางเมตร สถานที่ด าเนินการ หมูํ 3 ซอยลงทําสูบน้ าสาธารณะบ๎านสองพ่ีน๎อง  
   พร๎อมติดตั้งปูายโครงการแบบชั่วคราว ๑ ปูาย แบบมาตรฐาน ๑ ปูาย (แบบรูปและรายละเอียดตาม 
ทีอ่งค์การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ดก าหนด)    
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 52 ขอ๎ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา รายการที่ 13 
  ๓.๒.1.6 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซอยทางเชื่อมในหมู่บ้าน 1,2,3 (ซอย 6)  
   ตั้งไว้  520,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรมีขนาดความ 
ยาว  163.00 เมตร ความกว๎าง  5.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรังทางข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืน 
ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 815.00 ตารางเมตร สถานที่ด าเนินการ หมูํ 3 ซอยทางเชื่อมในหมูํบ๎าน 1,2,3 (ซอย 6)  
   พร๎อมตดิตั้งปูายโครงการแบบชั่วคราว ๑ ปูาย แบบมาตรฐาน ๑ ปูาย (แบบรูปและรายละเอียดตาม 
ทีอ่งค์การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ดก าหนด)    
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 52 ขอ๎ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา รายการที่ 14 
  ๓.๒.1.7 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซอยทางเชื่อมในหมู่บ้าน 1,2,3 (ซอย 4)  
   ตั้งไว้  415,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรมีขนาดความ 
ยาว  133.00 เมตร ความกว๎าง  5.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรังทางข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืน 
ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 665.00 ตารางเมตร สถานที่ด าเนินการ หมูํ 3 ซอยทางเชื่อมในหมูํบ๎าน 1,2,3 (ซอย 4)  
   พร๎อมตดิตั้งปูายโครงการแบบชั่วคราว ๑ ปูาย แบบมาตรฐาน ๑ ปูาย (แบบรูปและรายละเอียดตาม 
ทีอ่งค์การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ดก าหนด)    
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 52 ขอ๎ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา รายการที่ 18   
  ๓.๒.1.8 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซอย 6   
   ตั้งไว้  400,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดความ
ยาว  160.00 เมตร ความกว๎าง 0.30 เมตร ความสูง 0.50 เมตร สถานที่ด าเนินการ หมูํ 3 ซอย 6   
   พร๎อมติดตั้งปูายโครงการแบบชั่วคราว ๑ ปูาย แบบมาตรฐาน ๑ ปูาย (แบบรูปและรายละเอียดตาม 
ทีอ่งค์การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ดก าหนด)     
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 58 ขอ๎ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา รายการที่ 58 
  ๓.๒.1.9 ค่าวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอยสองพ่ีน้อง 4   
   ตั้งไว้  130,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําวางทํอคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 มีขนาด 0.40 x 
1.00 เมตร จ านวน 47 ทํอน สถานที่ด าเนินการ หมูํ 1 ซอยสองพ่ีน๎อง 4   
   พร๎อมติดตั้งปูายโครงการแบบชั่วคราว ๑ ปูาย แบบมาตรฐาน ๑ ปูาย (แบบรูปและรายละเอียดตาม 
ทีอ่งค์การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ดก าหนด)    
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 54 ขอ๎ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา รายการที่ 30 
  ๓.๒.1.10 ค่าวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ซอย 3   
   ตั้งไว้  255,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําวางทํอคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 มีขนาด 0.60 x 
1.00 เมตร จ านวน 109 ทํอน สถานที่ด าเนินการ หมูํ 4 ซอย 3   
   พร๎อมติดตั้งปูายโครงการแบบชั่วคราว ๑ ปูาย แบบมาตรฐาน ๑ ปูาย (แบบรูปและรายละเอียดตาม 
ทีอ่งค์การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ดก าหนด)    
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 54 ขอ๎ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา รายการที่ 31 

3.๒.2 ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)        จ านวน          5๐,๐๐๐ บาท    
  ๓.๒.2.1 ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)  
   ตั้งไว้  50,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับคําได๎ (คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค
และสิ่งสาธารณูปการ)   
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4. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ยอดรวม        200,000 บาท                               
4.๑ เงินอุดหนุน           รวม       200,๐๐๐  บาท   
 4.๑.๑ ประเภทเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ จ านวน             200,๐๐๐ บาท      
  4.๑.๑.๑ อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค    
   ตั้งไว้  200,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมิภาค ต าบลลาดหญ๎า เป็นคําใช๎ 
จํายในการขอให๎ด าเนินการการขยายเขตไฟฟูา ปักเสา พาดสาย ตามแผนงานในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลหนองเป็ด    

    - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559     
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 58 ขอ๎ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา รายการที ่57 
   

5. งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอื่น) ยอดรวม             -  บาท  
5.๑ รายจ่ายอ่ืน   รวม                     -  บาท 

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................ 
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ด้านการเศรษฐกิจ (๐๐๓๐๐) 
แผนงานการพาณิชย์ (๐๐๓๓๐) 

  

งานกิจการประปา (๐๐๓๓๒) รวมทั้งสิ้น    2,118,0๐๐ บาท 
๑. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว)    ยอดรวม    36๐,๐๐๐ บาท  
๑.๑ เงินเดือน (ฝุายการเมือง) รวม        -  บาท   

๑.๒ เงินเดือน (ฝุายประจ า)    รวม    360,๐๐๐ บาท   
 ๑.๒.๑ ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน            324,๐๐๐ บาท   
  ๑.๒.๑.๑ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
   ตั้งไว้  324,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ พนักงานจ๎าง
ทั่วไป 

 ๑.๒.๒ ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน              36,๐๐๐ บาท   
  ๑.๒.๒.๑ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว   
   ตั้งไว้  36,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให๎แกํ พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
พนักงานจ๎างทั่วไป 
 

๒. งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและสาธารณูปโภค) ยอดรวม   1,758,0๐๐ บาท 
๒.๑ ค่าตอบแทน                               รวม             44,0๐๐ บาท  
 ๒.๑.๑ ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
    จ านวน              27,0๐๐  บาท   
  ๒.๑.๑.๑ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)    
   ตั้งไว้  27,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
ให๎แกํ พนักงานจ๎างตามภารกิจ พนักงานจ๎างทั่วไป 

 ๒.๑.๒ ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน          17,๐๐๐ บาท   
  ๒.๑.๒.๑ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
   ตั้งไว้  17,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํ ผู๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
สํวนต าบล ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎างตามภารกิจ พนักงานจ๎างทั่วไป 
 

 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและสาธารณูปโภค) 

๒.๒ ค่าใช้สอย                    รวม                594,๐๐๐ บาท  
 ๒.๒.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน       384,๐๐๐ บาท     
  ๒.๒.๑.1 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ    
   ตั้งไว้  1๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมหรือคําลงทะเบียน เชํน คําธรรมเนียมศาล คํา
ลง ทะเบียน คําธรรมเนียมในการสํงพนักงานสํวนต าบลงานกิจการประปาไปฝึกอบรม สัมมนา เป็นต๎น 
  ๒.๒.๑.2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก      
   ตั้งไว้  50,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชํน คําจ๎างที่ปรึกษา คํา 
จ๎างออกแบบ คํารับรองแบบ คําจ๎างการเชื่อมวัสดุงาน คําจ๎างติดตั้งอุปกรณ์ เป็นต๎น 
   ๒.๒.๑.3 ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีด าเนนิการเอง  
      ตั้งไว้  324,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างแรงงานราษฎร คําจ๎างเหมาแรงงาน คําจ๎างด าเนิน 
การเป็นครั้งหรืองวด หรือการจ๎างงานอื่นใดอันมีลักษณะเป็นการชํวยเหลือการปฏิบัติหน๎าที่ของพนักงานสํวนต าบลงาน  
กิจการประปา  
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 ๒.๒.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ          
    จ านวน              ๑๐,๐๐๐ บาท  
  ๒.๒.๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ   
   ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พักและคําใช๎จํายอ่ืน 
ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎าง งานกิจการ
ประปา ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
 ๒.๒.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน            200,0๐๐ บาท    
  ๒.๒.3.๑ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
   ตั้งไว้  200,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมวัสดุ ทรัพย์สินใน
กิจ การประปาเพ่ือให๎ใช๎งานได๎ตามปกติ กรณีเป็นการจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของและคําแรง ให๎จํายจากคําใช๎สอย สํวนกรณี
องค์ การบริหารสํวนต าบลเป็นผู๎ด าเนินการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎ถือปฏิบัติ  ดังนี้ คําจ๎างเหมาแรงงานบุคคล
ภาย นอก ให๎จํายจากคําใช๎สอย คําสิ่งของที่ซื้อมาใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎จํายจากคําวัสดุ 
 

      งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและสาธารณูปโภค)  
๒.๓ ค่าวัสดุ                                            รวม                22๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.๓.๑ ประเภทวัสดุส านักงาน    จ านวน              10,๐๐๐ บาท    
  ๒.๓.๑.๑ ค่าวัสดุส านักงาน 
   ตั้งไว ้ 10,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ เชํน กระดาษ แฟูม ซอง ตรายาง 
ดินสอ ปากกา นาฬิกาแขวน พระบรมฉายาลักษณ์ กุญแจ หมึกพิมพ์ ชั้นแขวนหนังสือพิมพ์ บอร์ด มูํลี่บังแสง อุปกรณ์ 
วัสดุอันเกี่ยวกับการด าเนินงาน เป็นต๎น 
 ๒.๓.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน              1๐,๐๐๐ บาท    
  ๒.๓.2.๑ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์    
   ตั้งไว้  10,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุเพื่อใช๎กับงานคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊น ตลอดจน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เชํน แผํนบันทึกข๎อมูล โปรแกรม แปูนพิมพ์ และวัสดุที่เกี่ยวข๎องกับคอมพิวเตอร์ เป็นต๎น 
 ๒.๓.3 ประเภทวัสดุอื่น     จ านวน            200,๐๐๐ บาท    
  ๒.๓.3.๑ ค่าวัสดุประปา  
   ตั้งไว้  200,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําซื้อวัสดุสิ่งของ เชํน หัววาล์ว ทํอประปา กาว เทปพัน
หรือวัสดุอันเกี่ยวข๎องกับกิจการประปา เป็นต๎น 
 

       งบด าเนินงาน (หมวดคา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและสาธารณูปโภค) 

๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค รวม       900,0๐๐ บาท  
 ๒.๔.๑ ประเภทค่าไฟฟูา      จ านวน          900,0๐๐  บาท  
   ๒.๔.๑.๑ ค่าไฟฟูา  
   ตั้งไว้  900,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟูาที่ใช๎ประจ าโรงสูบน้ า หรือเครื่องสูบน้ า ที่อยูํใน
ความดูแลขององค์การบริหารสํวนต าบล 
 

๓. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ยอดรวม             -   บาท      
๓.๑ ค่าครุภัณฑ์  รวม                   -   บาท 
๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม               -   บาท  
 

4. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ยอดรวม          -     บาท                               
4.๑ เงินอุดหนุน           รวม           -     บาท 
 

5. งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอื่น) ยอดรวม             -   บาท  
5.๑ รายจ่ายอ่ืน   รวม                     -   บาท 
   

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................ 
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ด้านการด าเนินงานอื่น (๐๐๔๐๐) 
แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐) 

 

งานงบกลาง (๐๐๔๑๑) รวมทั้งสิ้น    5,045,0๐๐ บาท 
๑. งบกลาง (หมวดงบกลาง)   ยอดรวม   5,045,0๐๐ บาท       
๑.๑ งบกลาง   รวม             5,045,00๐ บาท   
 ๑.๑.๑ ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม   จ านวน            191,0๐๐ บาท  
  ๑.๑.๑.๑ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   
   ตั้งไว้  ๑91,00๐ บาท เพ่ือจํายสมทบเป็นเงินประโยชน์ทดแทนแกํพนักงานจ๎างผู๎ประกันตน
กรณีเจ็บปุวยหรือประสบอันตรายหรือทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ โดยให๎บริการด๎านการรักษา 
พยาบาล เงินทดแทนการขาดรายได๎ คําท าศพ คําคลอดบุตร เงินสงเคราะห์บุตรและบ านาญชราภาพให๎กับพนักงานจ๎าง
รายเดือนขององค์การบริหารสํวนต าบล  
  - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ประกันสงัคม พ.ศ. 2533 แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2558 
 ๑.๑.2 ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน    จ านวน                9,0๐๐ บาท   

  ๑.๑.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน       
   ตั้งไว้  9,000 บาท เพ่ือจํายสมทบเป็นเงินประโยชน์ทดแทนแกํพนักงานจ๎างผู๎ประกันตนกรณี
เจ็บปุวย กรณีสูญเสียอวัยวะ กรณีทุพพลภาพและกรณีตายหรือสูญหาย อันเนื่องจากการท างานของพนักงานจ๎างราย
เดือนที่ปฏิบัติงานให๎กับองค์การบริหารสํวนต าบล  
  - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   
 ๑.๑.3 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     จ านวน         3,634,0๐๐ บาท   
   ๑.๑.3.๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
     ตั้งไว ้ 3,634,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเบี้ยยังชีพหรือเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแกํผู๎สูงอายุ  
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 66 ขอ๎ 2.5 รายการที ่2 
 ๑.๑.4 ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ     จ านวน            593,0๐๐ บาท   
   ๑.๑.4.๑ เบี้ยยังชีพคนพิการ 
     ตั้งไว้  593,0๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเบี้ยยังชีพหรือเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแกํคนพิการ 
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 66 ขอ๎ 2.5 รายการที ่3 

 ๑.๑.5 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์     จ านวน              18,๐๐๐  บาท   
   ๑.๑.5.๑ เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  
     ตั้งไว้  18,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเบี้ยยังชีพหรือเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแกํผู๎ปุวยเอดส์ 
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 66 ขอ๎ 2.5 รายการที ่4   

 ๑.๑.6 ประเภทเงินส ารองจ่าย             จ านวน           140,000 บาท       
  ๑.๑.6.๑ เงินส ารองจ่าย     
   ตั้งไว้  140,000 บาท เพ่ือจํายเป็นการชํวยเหลือกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการปูองกันและยับยั้งกํอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวําจะเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพ่ือบรรเทา
ปัญหาความเดือนร๎อนของประชาขนโดยรวม    
  - เป็นไปตาม หลกัเกณฑ์ วธิีการ เง่ือนไขการให๎ความชวํยเหลอืประชาชน ตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น             
 ๑.๑.7 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน                   จ านวน           410,๐๐๐ บาท   
  ๑.๑.7.๑ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)   
   ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบเข๎ากองทุนหลักประกันสุขภาพ (ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
40 ของคําบริการสาธารณสุขที่ได๎รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ)  ในการสนับสนุนหรือการสํงเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของชุมชน    
  - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน๎าที่ 66 ขอ๎ 2.5 รายการที่ 1 
  - เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ  
  ๑.1.7.2 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
   ตั้งไว้  360,00๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 
ส าหรับพนักงานสํวนต าบล  
  - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ บ าเหน็จบ านาญขา๎ราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ 
   - เป็นไปตาม กฎกระทรวง การหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจาํยประจ าป ีสมทบเข๎าเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ  

สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2563 
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 ๑.1.8 ประเภทเงินช่วยเหลือพิเศษ    จ านวน             50,00๐  บาท  
  ๑.1.8.๑ เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล    
   ตั้งไว้  20,00๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยท าศพข๎าราชการ/พนักงานสํวนต าบล   
  ๑.1.8.2 เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า    
   ตั้งไว้  10,00๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยท าศพลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎าง   
  ๑.1.8.3 เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง    
   ตั้งไว้  20,00๐ บาท เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยท าศพพนักงานจ๎าง    
   - เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล เร่ือง หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขการจํายเงินชํวยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานสํวนต าบล 

ผู๎รับบ านาญ ลกูจ๎างและพนักงานจา๎งถึงแกํความตาม พ.ศ. 2560   
 

................องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเป็ด................ 
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