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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลหนองหงษ
อําเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงษ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงษ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงษอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหาร
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหนองหงษ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการ
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 116,773,852.15 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 114,072,661.03 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 37,277,170.56 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 19 โครงการ รวม 3,220,930.53 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 58,901,832.11 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 543,120.99 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 850,232.22 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 607,555.85 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 3,113,684.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 50,000.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 34,497,361.05 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 19,239,878.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 50,467.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 47,244,817.02 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 10,235,711.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 17,762,234.26 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 14,540,808.76 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,034,173.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,671,890.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 50,467.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 613,500.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองหงษ
อําเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 543,120.99 1,270,000.00 757,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

850,232.22 1,556,000.00 807,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 607,555.85 650,000.00 300,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

3,113,684.00 4,000,000.00 3,200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 50,000.00 160,000.00 165,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 5,164,593.06 7,636,000.00 5,229,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 34,497,361.05 44,364,000.00 39,771,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

34,497,361.05 44,364,000.00 39,771,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,239,878.00 18,000,000.00 24,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

19,239,878.00 18,000,000.00 24,000,000.00

รวม 58,901,832.11 70,000,000.00 69,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองหงษ
อําเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 10,235,711.00 11,922,080.00 12,779,730.00

งบบุคลากร 17,762,234.26 24,833,440.00 26,498,800.00

งบดําเนินงาน 14,540,808.76 20,764,380.00 19,233,470.00

งบลงทุน 1,034,173.00 7,972,100.00 5,265,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,671,890.00 4,478,000.00 5,193,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 30,000.00 30,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 47,244,817.02 70,000,000.00 69,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลหนองหงษ

อําเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลหนองหงษ
อําเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 21,653,115

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,188,810

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,881,220

แผนงานสาธารณสุข 3,036,040

แผนงานสังคมสงเคราะห 2,611,645

แผนงานเคหะและชุมชน 3,252,520

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 85,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 356,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,535,920

แผนงานการเกษตร 80,000

แผนงานการพาณิชย 4,540,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,779,730

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 69,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงษ

อําเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,779,730 12,779,730
    งบกลาง 12,779,730 12,779,730

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,877,800 2,147,460 3,988,000 13,013,260
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,968,720 0 0 1,968,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,909,080 2,147,460 3,988,000 11,044,540

งบดําเนินงาน 3,438,600 506,955 690,000 4,635,555
    คาตอบแทน 733,600 331,955 310,000 1,375,555

    คาใช้สอย 1,295,000 90,000 110,000 1,495,000

    คาวัสดุ 660,000 85,000 270,000 1,015,000

    คาสาธารณูปโภค 750,000 0 0 750,000

งบลงทุน 3,639,500 187,300 55,500 3,882,300
    คาครุภัณฑ 3,139,500 187,300 55,500 3,382,300

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 500,000 0 0 500,000

งบเงินอุดหนุน 92,000 0 0 92,000
    เงินอุดหนุน 92,000 0 0 92,000

งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 0 30,000
    รายจายอื่น 30,000 0 0 30,000

รวม 14,077,900 2,841,715 4,733,500 21,653,115

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 1,261,200 0 0 1,261,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,261,200 0 0 1,261,200

งบดําเนินงาน 467,110 190,000 80,000 737,110
    คาตอบแทน 177,110 0 0 177,110

    คาใช้สอย 160,000 160,000 60,000 380,000

    คาวัสดุ 130,000 30,000 20,000 180,000

งบลงทุน 100,000 72,000 0 172,000
    คาครุภัณฑ 100,000 72,000 0 172,000

งบเงินอุดหนุน 0 18,500 0 18,500
    เงินอุดหนุน 0 18,500 0 18,500

รวม 1,828,310 280,500 80,000 2,188,810

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,670,220 2,298,000 3,968,220
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,670,220 2,298,000 3,968,220

งบดําเนินงาน 393,000 3,901,000 4,294,000
    คาตอบแทน 218,000 96,000 314,000

    คาใช้สอย 105,000 1,265,000 1,370,000

    คาวัสดุ 70,000 2,425,000 2,495,000

    คาสาธารณูปโภค 0 115,000 115,000

งบลงทุน 15,000 45,000 60,000
    คาครุภัณฑ 15,000 45,000 60,000

งบเงินอุดหนุน 0 4,559,000 4,559,000
    เงินอุดหนุน 0 4,559,000 4,559,000

รวม 2,078,220 10,803,000 12,881,220

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,945,140 0 1,945,140
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,945,140 0 1,945,140

งบดําเนินงาน 416,000 489,000 905,000
    คาตอบแทน 241,000 144,000 385,000

    คาใช้สอย 80,000 280,000 360,000

    คาวัสดุ 95,000 65,000 160,000

งบลงทุน 30,900 0 30,900
    คาครุภัณฑ 30,900 0 30,900

งบเงินอุดหนุน 0 155,000 155,000
    เงินอุดหนุน 0 155,000 155,000

รวม 2,392,040 644,000 3,036,040

หน้า : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,393,020 695,520 2,088,540
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,393,020 695,520 2,088,540

งบดําเนินงาน 342,200 142,605 484,805
    คาตอบแทน 137,200 92,605 229,805

    คาใช้สอย 155,000 50,000 205,000

    คาวัสดุ 50,000 0 50,000

งบลงทุน 20,800 0 20,800
    คาครุภัณฑ 20,800 0 20,800

งบเงินอุดหนุน 17,500 0 17,500
    เงินอุดหนุน 17,500 0 17,500

รวม 1,773,520 838,125 2,611,645

หน้า : 6/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 1,043,520 1,043,520
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,043,520 1,043,520

งบดําเนินงาน 2,140,000 2,140,000
    คาตอบแทน 70,000 70,000

    คาใช้สอย 1,300,000 1,300,000

    คาวัสดุ 770,000 770,000

งบลงทุน 69,000 69,000
    คาครุภัณฑ 69,000 69,000

รวม 3,252,520 3,252,520

หน้า : 7/10



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000
    คาใช้สอย 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 35,000 35,000
    เงินอุดหนุน 35,000 35,000

รวม 85,000 85,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000
    คาใช้สอย 40,000 40,000

งบเงินอุดหนุน 316,000 316,000
    เงินอุดหนุน 316,000 316,000

รวม 356,000 356,000

หน้า : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 3,178,920 0 3,178,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,178,920 0 3,178,920

งบดําเนินงาน 1,327,000 0 1,327,000
    คาตอบแทน 387,000 0 387,000

    คาใช้สอย 630,000 0 630,000

    คาวัสดุ 310,000 0 310,000

งบลงทุน 30,000 1,000,000 1,030,000
    คาครุภัณฑ 30,000 0 30,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 1,000,000 1,000,000

รวม 4,535,920 1,000,000 5,535,920

หน้า : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 30,000 50,000 80,000
    คาใช้สอย 30,000 50,000 80,000

รวม 30,000 50,000 80,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 4,540,000 4,540,000
    คาวัสดุ 40,000 40,000

    คาสาธารณูปโภค 4,500,000 4,500,000

รวม 4,540,000 4,540,000

หน้า : 10/10







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองหงษ
อําเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5,267,508.69 750.00 200,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 45,429.95 1,712.40 35,000.00 -94.29 % 2,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 342,694.59 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภาษีป้าย 170,190.00 194,484.00 500,000.00 -50.00 % 250,000.00
     อากรการฆาสัตว 5,660.00 3,480.00 35,000.00 -85.71 % 5,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 5,488,788.64 543,120.99 1,270,000.00 757,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 4,428.05 4,607.50 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 604,470.00 545,375.00 1,000,000.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 100.00 % 600,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

31,000.00 27,700.00 40,000.00 -75.00 % 10,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 38,075.40 95,086.80 120,000.00 -58.33 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,760.00 1,230.00 6,000.00 -58.33 % 2,500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 2,070.00 2,630.00 5,000.00 -50.00 % 2,500.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 7,400.00 4,600.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 4,382.92 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 10,000.00 0.00 5,000.00 -100.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

153,100.00 158,100.00 250,000.00 -96.00 % 10,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 1,500.00 3,000.00 1,500.00 233.33 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,580.00 3,120.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 200.00 400.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 856,583.45 850,232.22 1,556,000.00 807,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 594,302.14 607,555.85 650,000.00 -53.85 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 594,302.14 607,555.85 650,000.00 300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 3,212,568.00 3,113,684.00 4,000,000.00 -20.00 % 3,200,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 3,212,568.00 3,113,684.00 4,000,000.00 3,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 0.00 0.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 48,500.00 50,000.00 150,000.00 -100.00 % 0.00
     คาเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 150,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 48,500.00 50,000.00 160,000.00 165,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 2,025,113.28 2,019,037.65 3,000,000.00 -26.67 % 2,200,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,012,191.59 8,372,747.89 9,000,000.00 11.11 % 10,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 9,518,277.28 9,477,416.42 9,500,000.00 0.00 % 9,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,207,010.40 1,175,867.33 2,000,000.00 -25.00 % 1,500,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,734,949.92 5,197,054.85 6,500,000.00 -7.69 % 6,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 66,603.70 91,969.34 200,000.00 -50.00 % 100,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 50,129.58 45,785.57 160,000.00 -68.75 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

12,020,007.00 8,116,442.00 14,000,000.00 -25.59 % 10,417,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 1,040.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 39,634,282.75 34,497,361.05 44,364,000.00 39,771,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 18,525,490.00 19,239,878.00 18,000,000.00 33.33 % 24,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,525,490.00 19,239,878.00 18,000,000.00 24,000,000.00
รวมทุกหมวด 68,360,514.98 58,901,832.11 70,000,000.00 69,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองหงษ

อําเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 69,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 757,000 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 2,000 บาท

ภาษีบํารุงทองที่ ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 500,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 250,000 บาท

ภาษีป้าย ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

อากรการฆาสัตว จํานวน 5,000 บาท

อากรการฆาสัตว ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 807,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท

คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา
ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 600,000 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 10,000 บาท

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง
การแจงสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร
ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 50,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 2,500 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย
ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 2,500 บาท

คาธรรมเนียมอื่นๆ ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น
ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

คาปรับอื่นๆ ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 10,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 5,000 บาท

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

คาใบอนุญาตอื่นๆ ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 300,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 300,000 บาท

ดอกเบี้ย ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 3,200,000 บาท
รายไดจากประปา จํานวน 3,200,000 บาท

รายไดจากประปา ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 165,000 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 10,000 บาท

คาจําหนายเศษของ ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

คาเขียนแบบแปลน จํานวน 150,000 บาท

คาเขียนแบบแปลน ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 39,771,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 2,200,000 บาท

ภาษีรถยนต ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,000,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 9,500,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ
ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 1,500,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,000,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 100,000 บาท

คาภาคหลวงแร ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา  
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คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 10,417,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล
ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ภาษีจัดสรรอื่นๆ ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 24,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 24,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการจากรายรับจริงปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 284,936 303,728 250,000 0 % 250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,522 13,383 20,000 0 % 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,053,200 7,343,500 8,622,000 0.9 % 8,700,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,188,000 1,181,600 1,422,000 33.61 % 1,900,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 25,500 36,000 0 % 36,000

เงินสํารองจาย 0 658,000 702,080 -1.19 % 693,730

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 900,000

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 30,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 160,000 160,000 250,000 -20 % 200,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลหนองหงษ์
อําเภอพานทอง    จังหวัดชลบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

500,000 550,000 1,040,000 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 267,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 100,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 9,227,658 10,235,711 12,739,080 12,779,730
รวมงบกลาง 9,227,658 10,235,711 12,739,080 12,779,730
รวมงบกลาง 9,227,658 10,235,711 12,739,080 12,779,730

รวมแผนงานงบกลาง 9,227,658 10,235,711 12,739,080 12,779,730
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

532,080 532,080 532,080 0 % 532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

90,720 90,720 90,720 0 % 90,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,251,240 1,251,240 1,254,720 0 % 1,254,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,965,240 1,965,240 1,968,720 1,968,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,100,080 3,342,760.64 3,315,410 -2.66 % 3,227,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 204,000 204,000 196,500 -5.34 % 186,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,195,440 1,461,939.31 1,433,030 -6.49 % 1,340,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 74,100 91,091.03 92,160 -21.94 % 71,940

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,657,620 5,183,790.98 5,121,100 4,909,080
รวมงบบุคลากร 6,622,860 7,149,030.98 7,089,820 6,877,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 24,050 289,830 89.97 % 550,600

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 146,203 184,500 179,000 -39.66 % 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 70,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 44,200 53,200 97,500 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 190,403 261,750 571,330 733,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 331,682.4 137,141.02 300,000 6.67 % 320,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 9,500 24,250 70,000 -28.57 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 0 0 5,000 0 % 5,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

94,134.48 15,770.4 200,000 -75 % 50,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 113,500 203,650 150,000 -33.33 % 100,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 600,000 0 % 600,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลขาว
สาร

0 0 50,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบที่ทําการ อบ
ต.หนองหงษ์

98,300 0 100,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําท้องถิ่น 
สมาชิกสภา อบต. และพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 233,000 -100 % 0

โครงการวันสําคัญทางรัฐพิธี 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
นักการเมือง พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้างยุคใหม

0 12,390 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 650,000 -100 % 0

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชน "โตไปไมโกง"

0 23,248 0 0 % 0

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนในสถานศึกษา

0 19,202.8 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกัน
และตอต้านการทุจริต

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ ปลูกจิตสํานึก
เพื่อป้องกัน และตอต้านการทุจริตแก
บุคลากร

11,871 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะปลูกจิตสํานึก
เพื่อป้องกันและตอต้านการทุจริตแก
บุคลากร

0 0 0 100 % 20,000

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูล
ขาวสาร พ.ศ.2540     12,061 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 118,015.37 163,540.2 200,000 -50 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 789,064.25 599,192.42 2,653,000 1,295,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 70,733 197,259.5 130,000 -61.54 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,140 7,918 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 68,581 80,780 100,000 -50 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 34,556.72 58,523.65 40,000 -25 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 98,100 2,568 120,000 -58.33 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 99,483.8 100,141.8 241,000 45.23 % 350,000

วัสดุการเกษตร 14,410.7 1,345 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 96,550 41,407 110,000 -63.64 % 40,000

วัสดุอื่น 0 0 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 484,555.22 489,942.95 811,000 660,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  12:07 หน้า : 6/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 454,870.99 515,286.09 562,500 4.89 % 590,000

คาบริการโทรศัพท์ 6,718.07 5,839.81 40,000 25 % 50,000

คาบริการไปรษณีย์ 13,227 29,337 35,000 -71.43 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 59,177.91 34,668 90,000 0 % 90,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 533,993.97 585,130.9 727,500 750,000
รวมงบดําเนินงาน 1,998,016.44 1,936,016.27 4,762,830 3,438,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ เบาะหนังขาเหล็กไมมีล้อ ขนาดไม
น้อยกวา กว้าง 52 x ยาว 65.5 x สูง 89.5 
เซนติเมตร จํานวน 14 ตัว

26,600 0 0 0 % 0

เก้าอี้ เบาะหนังขาเหล็กไมมีล้อ ขนาดไม
น้อยกวา กว้าง 58 x ยาว 62 x สูง 85 
เซนติเมตร จํานวน 14 ตัว

35,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้รับรอง จํานวน 8 ตัว 5,600 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงานเบาะหนัง จํานวน 3 ตัว 4,800 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง แรงดัน 145 
บาร์ จํานวน 1 เครื่อง

0 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น แบบขาตั้ง ขนาด 24 
นิ้ว จํานวน 6 เครื่อง

0 0 18,000 -100 % 0

เครื่องโทรศัพท์ ใช้สําหรับตู้สาขา จํานวน 1 
ตัว

2,950 0 0 0 % 0

เครื่องโทรศัพท์ภายใน จํานวน 32 ตัว 31,680 0 0 0 % 0

ชั้นวางอเนกประสงค์ 3 ชั้นโลง 4 ฟุต ขนาด
ไมน้อยกวา กว้าง 122.10 x ยาว 45.70 x 
สูง 122.50 เซนติเมตร จํานวน 3 ตัว

9,900 0 0 0 % 0

ชุดโซฟารับแขก จํานวน 1 ชุด 25,000 0 0 0 % 0

ตู้ลิ้นชัก 10 ชอง จํานวน 2 ตู้ 4,400 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 ตู้ 11,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผนชั้น
ปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตาม (มอก.) 
จํานวน 2 ตู้

11,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก บานเลื่อนกระจก 2 ชั้นจํานวน 2 ตู้ 5,200 0 0 0 % 0

ตู้เอกสาร 1 บาน 6 ลิ้นชัก ขนาด 3 ฟุต 
ขนาดไมน้อยกวา กว้าง 91.2 x ยาว 40.6 x 
สูง 87.3 เซนติเมตร จํานวน 1 ตู้

4,000 0 0 0 % 0

ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก ขนาดไมน้อยกวา กว้าง 
46.4 x ยาว 61.8 x สูง 101.8 เซนติเมตร 
จํานวน 1 ตู้ 

3,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โต๊ะทํางาน โต๊ะเหล็กขนาดไมน้อยกวา 4.5 
ฟุต จํานวน 1 ตัว 5,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน โต๊ะเหล็กขนาดไมน้อยกวา ยาว 
150 x กว้าง 66 x สูง 75 ซม. จํานวน 1 ตัว 5,900 0 0 0 % 0

โต๊ะประชุมสําหรับ 14 ที่นั่ง (ราคาตามท้อง
ตลาด) ขนาดไมน้อยกวา กว้าง 410 x ยาว 
210 x สูง 75 เซนติเมตร จํานวน 1 ชุด

23,000 0 0 0 % 0

โต๊ะประชุมสําหรับ 6 ที่นั่ง (ราคาตามท้อง
ตลาด) ขนาดไมน้อยกวา กว้าง 210 x ยาว 
125 x สูง 75 เซนติเมตร จํานวน 1 ชุด

11,000 0 0 0 % 0

โต๊ะประชุมสําหรับ 8 ที่นั่ง (ราคาตามท้อง
ตลาด) ขนาดไมน้อยกวา กว้าง 270 x ยาว 
125 x สูง 75 เซนติเมตร จํานวน 1 ชุด 

13,000 0 0 0 % 0

โต๊ะพับ (โต๊ะเหล็กขาพับ) จํานวน 25 ตัว 32,500 0 0 0 % 0

โต๊ะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด 8,200 0 0 0 % 0

ลิฟท์โดยสารแบบไมมีห้องเครื่อง 0 0 0 100 % 2,600,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา เครื่องยนต์ดีเซล จํานวน 1 
เครื่อง

33,290.91 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อระบบเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 
สําหรับห้องประชุม จํานวน 1 ชุด

0 0 155,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี แบบ Smart 
TV ขนาด 48 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

0 0 17,600 -100 % 0

คาจัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี แบบ Smart 
TV ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

0 0 36,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 
18 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องทําน้ําเย็น-น้ําร้อน แบบตอทอขนาด 
2 ก๊อก จํานวน 1 เครื่อง 24,000 0 0 0 % 0

ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้ 18,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

คาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 
จํานวน 10 เครื่อง 11 รายการ

0 0 0 100 % 500,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 22,000
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 15,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1  (ขนาดจอไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 4 ชุด

0 85,600 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 4 
เครื่อง

0 9,844 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 2,500

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) ราคาเครื่องละ 700 
บาท จํานวน 3 เครื่อง

2,100 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 356,120.91 95,444 468,600 3,139,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคาร
อเนกประสงค์ (อาคารสํานักงาน) พร้อมติด
ตั้งป้ายข้อมูลขาวสาร อบต.หนองหงษ์

0 0 0 100 % 500,000
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0 10,800 10,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 10,800 10,000 500,000
รวมงบลงทุน 356,120.91 106,244 478,600 3,639,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด จ.ชลบุรี (ศอ.ปส.จ.ชบ.) 

35,000 35,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานพิธีในวันสําคัญเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์

0 0 65,000 0 % 65,000

โครงการพระราชพิธี 65,000 65,000 0 0 % 0
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โครงการอบรมกฎหมายที่ควรรู้สูชุมชน อ
.พานทอง

27,000 27,000 27,000 0 % 27,000

รวมเงินอุดหนุน 127,000 127,000 92,000 92,000
รวมงบเงินอุดหนุน 127,000 127,000 92,000 92,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างสํารวจความพึงพอใจ เพื่อจายเป็นคา
จ้างองค์กร หรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อ
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการฯ

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 30,000 30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 30,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 9,103,997.35 9,318,291.25 12,453,250 14,077,900
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 309,100 492.76 % 1,832,220
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 7,500 700 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 93,100 148.38 % 231,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 409,700 2,147,460
รวมงบบุคลากร 0 0 409,700 2,147,460

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 78,640 118.66 % 171,955

คาเชาบ้าน 0 0 25,000 380 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 103,640 331,955
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  12:07 หน้า : 14/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 90,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 85,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 103,640 506,955

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ปรับความสูงต่ําได้ 
เบาะหนัง มีที่วางแขน ล้อหมุนได้  จํานวน 
3 ตัว

0 0 0 100 % 10,500

คาจัดซื้อตู้บานเปดกระจก 2 บาน  จํานวน 
2 ตู้

0 0 0 100 % 20,000
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คาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ 0 0 0 100 % 5,900

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก พร้อมกระจก 
จํานวน 1 ตัว

0 0 0 100 % 6,000

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก พร้อมกระจก 
จํานวน 2 ตัว

0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 3 ชุด

0 0 0 100 % 90,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 7,500

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 15,000

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  
จํานวน  3  เครื่อง

0 0 0 100 % 17,400

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 187,300
รวมงบลงทุน 0 0 0 187,300

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 513,340 2,841,715
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,051,920 1,025,760 2,099,220 2.42 % 2,150,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 72,000 0 % 72,000

เงินประจําตําแหนง 78,000 73,500 78,000 0 % 78,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 264,660 277,920 291,180 9.9 % 320,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,087,540 1,185,720 1,276,000 1.88 % 1,300,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 69,915 85,320 72,000 -5.56 % 68,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,552,035 2,648,220 3,888,400 3,988,000
รวมงบบุคลากร 2,552,035 2,648,220 3,888,400 3,988,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 41,580 114,870 30,000 0 % 30,000

คาเชาบ้าน 85,500 96,000 120,000 0 % 120,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  12:07 หน้า : 17/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 33,350 30,000 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 160,430 240,870 310,000 310,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 8,800 36,600 50,000 -40 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

26,161 16,491 50,000 -60 % 20,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 118,950 33,770 70,000 -42.86 % 40,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แกประชาชน
และผู้ประกอบการ 

0 24,816 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,288.92 3,080 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 164,199.92 114,757 190,000 110,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 58,662 14,979.9 30,000 0 % 30,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 15,200 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 28,680 23,725 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 119,996 42,830 250,000 -20 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 222,538 81,534.9 320,000 270,000
รวมงบดําเนินงาน 547,167.92 437,161.9 820,000 690,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้รับรอง จํานวน 10 ตัว 7,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน เบาะหนัง มีที่ท้าวแขน ล้อ
หมุนได้ ขนาดไมน้อยกวา 62(W) x 69(D) x 
94(H) CM. จํานวน 2 ตัว

4,400 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน เบาะหนัง มีที่ท้าวแขน ล้อ
หมุนได้ ขนาดไมน้อยกวา 62(W) x 73(D) x 
107(H) CM. จํานวน 1 ตัว

2,400 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน เบาะหนัง มีที่ท้าว
แขน ล้อหมุนได้ จํานวน 1 ตัว

0 0 0 100 % 3,000

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน เบาะหนัง มีที่ท้าว
แขน ล้อหมุนได้ จํานวน 3 ตัว

0 0 7,500 -100 % 0

จัดซื้อตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย  จํานวน 1 
ตัว

99,000 0 0 0 % 0
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ชั้นวางเอนกประสงค์ 3 ชั้น โลง ขนาดไม
น้อยกวา 122.1(W) x 45.7(D) x 122.5(H) 
CM. จํานวน 1 ตัว 

3,300 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก ขนาดไมน้อยกวา 
46.4(W) x 61.8(D) x 71.8(H) CM. 
จํานวน 2 ตู้

4,400 0 0 0 % 0

ตู้บานกระจกสูง ขนาดไมน้อยกวา 60(W) x 
45.7(D) x 183(H) CM. จํานวน 1 ตู้ 

2,900 0 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดไมน้อยกวา 121.8
(W) x 40.6(D) x 87.8(H) CM. จํานวน 6 ตู้

19,200 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 ตู้ 11,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 1 ขนาดไมน้อยกวา 91.4(W) x 
45.7(D) x 183(H) CM. จํานวน 1 ตู้

5,500 0 0 0 % 0

โต๊ะสํานักงานพร้อมกระจก ขนาดไมน้อย
กวา 123(W) x 67(D) x 75.3(H) CM. 
จํานวน 1 ตัว 

3,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

0 0 30,000 0 % 30,000

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 9 เครื่อง

0 0 0 100 % 22,500
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เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 ชุด 

23,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 ชุด 

30,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง

0 59,700 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง 

17,000 0 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) ราคาเครื่องละ 700 บาท 
จํานวน 2 เครื่อง   

1,400 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 234,400 59,700 37,500 55,500
รวมงบลงทุน 234,400 59,700 37,500 55,500

รวมงานบริหารงานคลัง 3,333,602.92 3,145,081.9 4,745,900 4,733,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,437,600.27 12,463,373.15 17,712,490 21,653,115

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 163,964.1 346,020 376,080 7.08 % 402,720
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เงินประจําตําแหนง 8,950 18,000 18,000 0 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 602,880 713,326.4 745,680 2.27 % 762,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 75,960 88,765.2 90,120 -13.58 % 77,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 851,754.1 1,166,111.6 1,229,880 1,261,200
รวมงบบุคลากร 851,754.1 1,166,111.6 1,229,880 1,261,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 108,500 3.33 % 112,110

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 15,000 -66.67 % 5,000

คาเชาบ้าน 17,383 57,000 60,000 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 17,383 57,000 183,500 177,110
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการเยาวชนไทยขับขี่
ปลอดภัยมีวินัยจราจร

14,985 13,780 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

2,712 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 51,000 0 30,000 -33.33 % 20,000
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คาใช้จายในการรณรงค์และลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาล

20,800 0 0 0 % 0

โครงการชุมชนปลอดภัย 0 10,000 20,000 0 % 20,000

โครงการป้องกันและดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  44,000 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ

0 8,800 10,000 -100 % 0

โครงการเยาวชนไทยขับขี่ปลอดภัยมีวินัย
จราจร

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมความรู้แกเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับสาธารณภัย
และการป้องกันภัย

45,500 0 0 0 % 0

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนในสถานศึกษา

21,690 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 200,687 32,580 110,000 160,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 15,000 33.33 % 20,000
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วัสดุอื่น 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 35,000 130,000
รวมงบดําเนินงาน 218,070 89,580 328,500 467,110

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องโทรทัศน์วงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายในอาคารและ
ภายนอกอาคาร จํานวน 16 ตัว พร้อม
อุปกรณ์บันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 16 
ชองและอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE 
(PoE L2 Switch) ขนาด 16 ชอง พร้อมคา
แรงและอุปกรณ์

433,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
ขนาดจอไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 ชุด

21,400 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 
1 เครื่อง 

2,461 0 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 456,861 0 0 100,000
รวมงบลงทุน 456,861 0 0 100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,526,685.1 1,255,691.6 1,558,380 1,828,310
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัว
เรือนและชุมชน

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถาน
ศึกษา

0 59,267.5 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 32,550 50,000 -40 % 30,000

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย 48,573 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสากู้ชีพกู้ภัย 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อป
พร.

0 16,874.25 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 48,573 108,691.75 340,000 160,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 5,990 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 5,990 20,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 48,573 114,681.75 360,000 190,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง จํานวน 2 ตู้ 0 0 26,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

คาจัดซื้อเลื่อยยนต์ จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0 100 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  12:07 หน้า : 26/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ จํานวน 2 เครื่อง 0 0 0 100 % 42,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ข้อแยกสายสงน้ําดับเพลิง 0 11,980 0 0 % 0

เครื่องรับสงวิทยุ 0 59,500 0 0 % 0

ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร 120,000 0 0 0 % 0

เลื่อยโซยนต์ 0 8,950 0 0 % 0

สายสงน้ําดับเพลิง (ขนาด 1.5 นิ้ว) 0 39,680 0 0 % 0

สายสงน้ําดับเพลิง (ขนาด 2.5 นิ้ว) 0 39,800 0 0 % 0

หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบด้ามปน 0 39,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 120,000 199,810 26,000 72,000
รวมงบลงทุน 120,000 199,810 26,000 72,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ของศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จังหวัดชลบุรี  
(ศอ.ปส.จ.ชบ.)

0 0 35,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 18,500 18,500 18,500 0 % 18,500

รวมเงินอุดหนุน 18,500 18,500 53,500 18,500
รวมงบเงินอุดหนุน 18,500 18,500 53,500 18,500

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 187,073 332,991.75 439,500 280,500
งานจราจร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันภัยทางถนน 0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะงานจราจร 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการเยาวชนไทยขับขี่ปลอดภัยมีวินัย
จราจร

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 60,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 80,000

รวมงานจราจร 0 0 0 80,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,713,758.1 1,588,683.35 1,997,880 2,188,810

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 491,100 572,700.72 1,262,240 -1.98 % 1,237,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

14,340 3,340.5 24,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 18,000 28,500 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 141,900 318,000 333,900 6.88 % 356,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 21,420 24,000 -32.75 % 16,140
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เงินอื่น ๆ 0 0 6,800 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 665,340 943,961.22 1,710,940 1,670,220
รวมงบบุคลากร 665,340 943,961.22 1,710,940 1,670,220

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 66,000 30.3 % 86,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 51,000 60,000 156,000 -34.62 % 102,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 7,500 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 51,000 67,500 257,000 218,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,220 0 20,000 25 % 25,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

760 6,323 30,000 -33.33 % 20,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 6,000 31,150 70,000 -57.14 % 30,000

โครงการท้องถิ่น รักการอาน 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 800 400 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 12,780 37,873 150,000 105,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,683 8,046 40,000 -50 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 18,077.65 0 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,020 9,040 40,000 0 % 40,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 53,780.65 17,086 90,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 117,560.65 122,459 497,000 393,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานเบาะหนัง มีที่วางแขน ล้อ
หมุนได้ ขนาดความยาวไมน้อยกวา 60 
เซนติเมตร กว้างไมน้อยกวา 53 เซนติเมตร 
สูงไมน้อยกวา 110 เซนติเมตร จํานวน 2 
ตัว

0 5,200 0 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานเบาะหนังสีดํามีที่
วางแขนล้อหมุนได้ จํานวน 1 ตัว 

2,600 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน จํานวน 
4 ตู้

14,800 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) 
จํานวน 1 ตู้ 5,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 1 ตัว 5,900 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาดไมน้อยกวา 
40x110x85 เซนติเมตร พร้อมฐานรอง 
จํานวน 2 ตู้

0 7,000 0 0 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน (มอก.) มีมือจับชนิดบิด 
มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น จํานวน 2 ตู้

0 11,000 0 0 % 0
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โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาดความ
ยาวไมน้อยกวา 150 เซนติเมตร กว้างไม
น้อยกวา 66 เซนติเมตร สูงไมน้อยกวา 75 
เซนติเมตร จํานวน 2 ตัว

0 11,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2 จํานวน 2 ชุด

0 59,700 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

21,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 15,000

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  
จํานวน 3 เครื่อง 7,500 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 
2 เครื่อง

0 4,922 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 57,300 99,622 0 15,000
รวมงบลงทุน 57,300 99,622 0 15,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 840,200.65 1,166,042.22 2,207,940 2,078,220
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 453,600 477,960 513,420 9.06 % 559,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 583,560 805,684.49 1,494,880 6.4 % 1,590,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 20,325 29,797.55 144,000 2.5 % 147,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,057,485 1,313,442.04 2,152,300 2,298,000
รวมงบบุคลากร 1,057,485 1,313,442.04 2,152,300 2,298,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 46,000 97.83 % 91,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 51,000 96,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,500 0 15,000 933.33 % 155,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 100 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 1,423.6 30,000 -33.33 % 20,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 19,400 60,000 -50 % 30,000

โครงการซักซ้อมอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมการศึกษา 78,100 71,800 100,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาแก
เด็กปฐมวัย

44,210 0 50,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

857,280 934,790 903,300 10.71 % 1,000,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,848 3,700 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 990,938 1,031,113.6 1,193,300 1,265,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,760 21,041 30,000 33.33 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 24,763 39,070 45,000 5,055.56 % 2,320,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,214,657.66 1,242,120.62 1,881,490 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 16,740 20,000 -75 % 5,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,555 8,980 40,000 0 % 40,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 1,256,735.66 1,327,951.62 2,031,490 2,425,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 46,908.07 39,207.4 70,000 0 % 70,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 33,384 34,240 45,000 0 % 45,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 80,292.07 73,447.4 115,000 115,000
รวมงบดําเนินงาน 2,327,965.73 2,432,512.62 3,390,790 3,901,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี จํานวน 2 
เครื่อง 

14,600 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 3 เครื่อง

0 0 0 100 % 45,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง

7,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,500 0 0 45,000
รวมงบลงทุน 22,500 0 0 45,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวัน 3,215,080 3,227,340 3,556,000 -100 % 0

โครงการจ้างครูสอนภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

185,240 129,600 180,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอน

0 76,950 108,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนภาษาตาง
ประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนวัดหนอง
กาน้ํา

0 0 0 100 % 178,000

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนวัดหนองกาน้ํา

0 0 0 100 % 286,000

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัด
โป่งตามุข

0 0 0 100 % 1,722,000

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัด
หนองกะขะ(บุญยิ่งประชานุกูล)

0 0 0 100 % 840,000

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัด
หนองกาน้ํา

0 0 0 100 % 525,000
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อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัด
ห้วยยาง

0 0 0 100 % 1,008,000

รวมเงินอุดหนุน 3,400,320 3,433,890 3,844,000 4,559,000
รวมงบเงินอุดหนุน 3,400,320 3,433,890 3,844,000 4,559,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,808,270.73 7,179,844.66 9,387,090 10,803,000
รวมแผนงานการศึกษา 7,648,471.38 8,345,886.88 11,595,030 12,881,220

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 176,100 328,980 973,780 65.25 % 1,609,140

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 48,000 -50 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 17,500 10,500 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 220,200 227,760 240,000 5 % 252,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 413,800 567,240 1,321,780 1,945,140
รวมงบบุคลากร 413,800 567,240 1,321,780 1,945,140
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 33,800 127,000 -5.51 % 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 40,500 132,000 -27.27 % 96,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 4,400 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 78,700 284,000 241,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 9,600 20,000 -50 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 110,000 -81.82 % 20,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 80,000 -62.5 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 50,000 -60 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 9,600 260,000 80,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 12,721 87,073 100,000 -50 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 43,920 0 0 % 0

วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,110 23,640 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 41,831 154,633 155,000 95,000
รวมงบดําเนินงาน 41,831 242,933 699,000 416,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานเบาะหนังสีดํา มีที่วางแขน 
ล้อหมุนได้ ขนาดความยาวไมน้อยกวา 60 
เซนติเมตร กว้างไมน้อยกวา 53 เซนติเมตร 
สูงไมน้อยกวา 110 เซนติเมตร จํานวน 1 
ตัว

0 2,600 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 3,200 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ 3,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 5,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็ก 3 ชั้น จํานวน 2 ตู้ 0 0 0 100 % 10,000
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คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ 0 0 0 100 % 5,900

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 บาน ขนาดไม
น้อยกวา 40x110x85 เซนติเมตร จํานวน 1 
ตู้ 

0 3,200 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาดไมน้อยกวา 
40x110x85 เซนติเมตร พร้อมฐานรอง 
จํานวน 1 ตู้

0 3,500 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาดความ
ยาวไมน้อยกวา 150 เซนติเมตร กว้างไม
น้อยกวา 66 เซนติเมตร สูงไมน้อยกวา 75 
เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว

0 5,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพิ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 15,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 (ขนาดจอไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 ชุด

0 21,400 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 ขนาดจอไมน้อยกวา 19 นิ้ว 
จํานวน 1 ชุด

0 21,400 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า (ขนาด 800 VA) จํานวน 
1 เครื่อง

0 2,461 0 0 % 0
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 
1 เครื่อง

0 2,461 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 12,200 62,922 0 30,900
รวมงบลงทุน 12,200 62,922 0 30,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 467,831 873,095 2,020,780 2,392,040
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 144,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําตู้น้ําดื่มหยอด
เหรียญ

0 2,910 20,000 0 % 20,000

โครงการบริหารจัดการน้ําเสีย 12,050 6,947.8 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอใน
ชุมชน

0 16,972 30,000 0 % 30,000
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โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหาร 0 0 0 100 % 30,000

โครงการรณรงค์การลดปริมาณขยะ คัดแยก 
และนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์

59,042 40,490.8 50,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดใช้
โฟมและถุงพลาสติก

7,120 0 20,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก

32,652 0 40,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

10,000 0 20,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบ
คุมโรคไข้หวัดนก

42,924 44,312 40,000 25 % 50,000

โครงการรักเป็น รักปลอดภัย หางไกลเอดส์ 17,625 6,632.8 0 0 % 0

โครงการสงเสริม อนุรักษ์ ฟ้นฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,600 23,077.8 30,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัติยราชนารี

0 81,498 100,000 0 % 100,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

81,940 0 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 266,953 222,841.2 370,000 280,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 80,000 65,000
รวมงบดําเนินงาน 266,953 222,841.2 450,000 489,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 120,000 0 % 120,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการการบริหารจัดการเพื่อการ
สงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัด
ในจังหวัดชลบุรี

0 0 35,000 -100 % 0
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เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการการบริหารจัดการเพื่อการ
สงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ใน
การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดใน
จังหวัดชลบุรี

0 0 0 100 % 35,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 155,000 155,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 155,000 155,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 266,953 222,841.2 605,000 644,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 734,784 1,095,936.2 2,625,780 3,036,040

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 525,420 558,120 1,145,420 16.38 % 1,333,020

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 543,420 576,120 1,205,420 1,393,020
รวมงบบุคลากร 543,420 576,120 1,205,420 1,393,020
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 54,200 -1.85 % 53,200

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 51,000 60,000 60,000 20 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 7,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,600 6,900 7,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 56,600 66,900 126,200 137,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,600 3,200 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

4,434 944 15,000 0 % 15,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 41,800 39,500 85,000 -76.47 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุน

25,000 0 30,000 -33.33 % 20,000
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โครงการฝึกอาชีพให้แกประชาชนในตําบล
หนองหงษ์

0 28,840 60,000 -33.33 % 40,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 9,700 9,605 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 42,600 0 0 % 0

โครงการสานรัก สานสัมพันธ์ เสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้พื้นฐานเศรษฐกิจพอ
เพียง

0 540,574 0 0 % 0

โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคลในครอบ
ครัว

0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,028 400 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 87,562 665,663 240,000 155,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,735 40,931 40,000 -50 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,800 18,550 40,000 -50 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 39,535 59,481 90,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 183,697 792,044 456,200 342,200
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน เบาะหนัง มีที่วาง
แขน ล้อหมุนได้ จํานวน 1 ตัว                 
                                                     
             

2,400 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานเบาะหนัง มีที่วาง
แขนล้อหมุนได้ จํานวน 2 ตัว

0 0 6,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ มีพนักพิง 
จํานวน 8 ตัว  

6,400 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานกระจก จํานวน  
2 ตัว

6,400 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบ จํานวน 2 ตู้ 6,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็ก 15 ลิ้นชัก จํานวน 3 
ตู้

9,900 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก พร้อมกระจก 
จํานวน 1 ตัว

0 0 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกล้องถายรูปดิจิตอล จํานวน 1 ตัว 24,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (ขนาดจอไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด

0 0 30,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank 
Printer) จํานวน 1 ตัว

0 0 7,500 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 5,800

อุปกรณ์อานบัตรอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) ราคาเครื่องละ 700 บาท 
จํานวน 2 เครื่อง 

1,400 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 56,500 0 50,500 20,800
รวมงบลงทุน 56,500 0 50,500 20,800
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวไทย 17,500 17,500 17,500 0 % 17,500

รวมเงินอุดหนุน 17,500 17,500 17,500 17,500
รวมงบเงินอุดหนุน 17,500 17,500 17,500 17,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 801,117 1,385,664 1,729,620 1,773,520
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 366,060 385,980 416,160 0 % 416,160

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 228,000 236,760 250,360 4.39 % 261,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 612,060 640,740 684,520 695,520
รวมงบบุคลากร 612,060 640,740 684,520 695,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 27,700 -0.34 % 27,605

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000
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คาเชาบ้าน 42,000 60,000 60,000 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 42,000 60,000 92,700 92,605
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ/ทุพพลภาพ

0 11,279.8 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาบทบาท
สตรี

0 15,595 60,000 -50 % 30,000

โครงการสงเสริมสุขภาพผู้พิการ/ทุพพลภาพ
และ     
ผู้ด้อยโอกาส

10,650 0 0 0 % 0

โครงการสร้างชีวิตใหมให้สตรีและครอบ
ครัว

11,600 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 22,250 26,874.8 90,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 64,250 86,874.8 182,700 142,605

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 676,310 727,614.8 867,220 838,125
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,477,427 2,113,278.8 2,596,840 2,611,645
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 674,640 715,380 1,205,480 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 48,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 60,000 60,000 78,000 -100 % 0

คาจ้างลูกจ้างประจํา 166,740 173,280 185,280 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 547,400 666,595.68 1,075,920 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 91,205 117,612.74 192,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,539,985 1,732,868.42 2,784,680 0
รวมงบบุคลากร 1,539,985 1,732,868.42 2,784,680 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 80,250 283,720 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 72,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  12:07 หน้า : 52/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,500 7,750 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 7,500 88,000 400,720 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 71,392 0 80,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

990 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา
15,430 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการสอบเขตรังวัด               0 0 96,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 31,316.63 35,288.39 120,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 119,128.63 35,288.39 346,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 25,033.46 11,152 45,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 63,558 84,707.62 140,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 46,590.36 146,418.44 170,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 36,663.1 66,046.5 100,000 -100 % 0
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,678.25 28,487 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 198,523.17 336,811.56 510,000 0
รวมงบดําเนินงาน 325,151.8 460,099.95 1,256,720 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

รถตัดหญ้าไหลทาง แบบรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ พร้อมติดตั้งใบมีดดันหน้า และ
เครื่องตัดหญ้าไหลทาง จํานวน 1 คัน

0 0 2,500,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องตบดิน 21,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล

0 21,400 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
ประมวลผล          

21,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 3 เครื่อง

0 0 7,500 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 42,000 21,400 2,557,500 0
รวมงบลงทุน 42,000 21,400 2,557,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,907,136.8 2,214,368.37 6,598,900 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโป่งตามุข-กุฎน้ําใส หมูที่ 3

1,090,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโป่งตามุข-บ้านใหม ซอย 2 หมูที่ 2

0 0 1,077,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองกะขะ-ห้วยยาง ซอย 1 หมูที่ 2

1,001,000 0 0 0 % 0

โครงการงานวางทอระบายน้ํา สายโป่งตา
มุข-บ้านใหม หมูที่ 1

0 0 3,045,000 -100 % 0
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงาน 0 254,960 300,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,091,000 254,960 4,422,000 0
รวมงบลงทุน 2,091,000 254,960 4,422,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 2,091,000 254,960 4,422,000 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 901,680 909,960 924,000 1.25 % 935,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 118,980 114,540 120,000 -10 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,020,660 1,024,500 1,044,000 1,043,520
รวมงบบุคลากร 1,020,660 1,024,500 1,044,000 1,043,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 77,000 -48.05 % 40,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  12:07 หน้า : 56/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 107,000 70,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 853,300 826,926 1,050,000 0 % 1,050,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์การลดปริมาณขยะ คัดแยก 
และนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์

0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 136,735.3 241,247.55 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 990,035.3 1,068,173.55 1,250,000 1,300,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 14,760 6,420 30,000 233.33 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 0 2,175 5,000 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 16,371.06 127,758 200,000 0 % 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 225,827.8 191,983.5 400,000 0 % 400,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 9,360 9,360 20,000 0 % 20,000
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วัสดุอื่น 75,000 45,000 75,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 371,318.86 382,696.5 770,000 770,000
รวมงบดําเนินงาน 1,361,354.16 1,450,870.05 2,127,000 2,140,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 
2 เครื่อง

0 0 0 100 % 19,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 229,515 400,000 -87.5 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 229,515 400,000 69,000
รวมงบลงทุน 0 229,515 400,000 69,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,382,014.16 2,704,885.05 3,571,000 3,252,520
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,380,150.96 5,174,213.42 14,591,900 3,252,520
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดประชุมประชาคมท้อง
ถิ่น

9,151 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการเยาวชนไทยหางไกลยาเสพติด 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 9,151 0 30,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 9,151 0 30,000 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของที่ทําการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย 
ศอ.ปส.จ.ชบ.

0 0 0 100 % 35,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 35,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 35,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 9,151 0 30,000 85,000
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รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9,151 0 30,000 85,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 79,160 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 79,160 0 100,000 0
รวมงบดําเนินงาน 79,160 0 100,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 79,160 0 100,000 0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 35,000 0 80,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมประเพณีงานวันไหลตําบล
หนองหงษ์

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมไทย 10,200 0 25,000 -100 % 0

โครงการสืบสานศิลปะการแสดงไทย 27,160 21,424.25 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 72,360 21,424.25 245,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 72,360 21,424.25 245,000 40,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานประเพณีลอยกระทง 62,000 62,000 62,000 -100 % 0

โครงการงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี 13,000 13,000 13,000 -100 % 0

โครงการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ 
และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี 151,000 0 151,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการงานประเพณีลอยกระทง 
อําเภอพานทอง

0 0 0 100 % 62,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

อุดหนุนโครงการงานประเพณีวิ่งควาย
จังหวัดชลบุรี

0 0 0 100 % 13,000

อุดหนุนโครงการจัดงานนมัสการพระพุทธสิ
หิงค์ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี

0 0 0 100 % 151,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการประเพณีกอพระทราย 
สภาวัฒนธรรมตําบลหนองหงษ์

0 0 0 100 % 80,000

อุดหนุนโครงการประเพณีทําบุญกลางบ้าน 
สภาวัฒนธรรมตําบลหนองหงษ์

0 0 0 100 % 10,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการประเพณีกอพระทราย  80,000 0 80,000 -100 % 0

โครงการประเพณีทําบุญกลางบ้าน  10,000 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 316,000 75,000 316,000 316,000
รวมงบเงินอุดหนุน 316,000 75,000 316,000 316,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 388,360 96,424.25 561,000 356,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 467,520 96,424.25 661,000 356,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,787,640
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 48,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 1,073,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 192,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 3,178,920
รวมงบบุคลากร 0 0 0 3,178,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 280,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 387,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 380,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา 0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการสอบเขตรังวัด 0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 630,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 130,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 310,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,327,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 30,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 4,535,920
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างศาลพระพรหมและศาล
พระภูมิ องค์การบริหารสวนตําบลหนอง
หงษ์ (กองการศึกษาฯ)

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างหลังคาโดมเพื่อน้อง (กอง
การศึกษาฯ)

0 0 0 100 % 800,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 1,000,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 1,000,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 1,000,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 5,535,920
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 30,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  12:07 หน้า : 66/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริม อนุรักษ์ ฟ้นฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 50,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 80,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 32,100 8,132 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 32,100 8,132 40,000 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,832,894.48 6,123,177.97 5,410,000 -16.82 % 4,500,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,832,894.48 6,123,177.97 5,410,000 4,500,000
รวมงบดําเนินงาน 5,864,994.48 6,131,309.97 5,450,000 4,540,000

รวมงานกิจการประปา 5,864,994.48 6,131,309.97 5,450,000 4,540,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 5,864,994.48 6,131,309.97 5,450,000 4,540,000

รวมทุกแผนงาน 45,961,515.19 47,244,817.02 70,000,000 69,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองหงษ

อําเภอพานทอง   จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 69,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 12,779,730 บาท
งบกลาง รวม 12,779,730 บาท

งบกลาง รวม 12,779,730 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
ของพนักงานจ้าง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงษ
เป็นตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  - พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
  - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก. อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท. 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2557
เรื่อง ประกาศ ก.จ กท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3 )
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจาย
เงินของสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2561
   -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0816.2/
ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ของพนักงานจ้าง
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะ
ทุพพลภาพ ตายหรือสูญเสียเนื่องจากการทํางาน
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงษ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
  -พระราชบัญญัติเงินทดแน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลัก
ประกันรายได้แกผู้สูงอายุ ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    
(หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 ก.ค. 2564 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แกผู้สูงอายุ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 หน้า 105 ลําดับ 1)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประเภทเบี้ยยังชีพผู้พิการ
(หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 ก.ค. 2564 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แกผู้สูงอายุ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 หน้า 105 ลําดับ 2)
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส
(หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 ก.ค. 2564 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แกผู้สูงอายุ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 หน้า 105 ลําดับ 3)

เงินสํารองจาย จํานวน 693,730 บาท
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เพื่อสํารองจาย เป็นรายจายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จาย
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น 
และในการชวยเหลือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่น 
และจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
  - พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.2550
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 
เรื่อง การชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การใช้จายงบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนกรณี
เกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    -การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5
    -การป้องกันและระงับโรคติดตอ เช้น การป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค - 19) และการ
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น
                                ฯลฯ
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0533 
ลงวันที่ 27 มกราคม  2563
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2120 
ลงวันที่ 9 เมษายน  2563
     -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
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ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
    -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2343 
ลงวันที่ 22 เมษายน  2564
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการจราจร ขององค
การบริหารสวนตําบลหนองหงษ เป็นไปตามระเบียบ
ดังนี้
  - หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว3892
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
รายจายและการเบิกจายเงินคาใช้จายที่เกี่ยวกับการจราจร

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  - พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2500
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546
  - หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม
2560
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงษ (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุน
ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 32 ลําดับที่ 1)

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ ในกรณีที่พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงษ
ถึงแกความตายในระหวางรับราชการเป็นไปตาม
พระราชกฤษฏีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  - ตามพระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงินปี 
บําเหน็จบํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
  - หนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท. และ อบต. ที่มท 0809.3/ว90
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เรทื่องประกาศคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการสวนท้องถิ่น เรื่อง เกณฑและเงื่อนไขในการจาย
เงินพิเศษ กรณี ข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น ผู้รับ
บํานาญลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแกความตาย พ.ศ.2560
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,077,900 บาท

งบบุคลากร รวม 6,877,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,968,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายก และรองนายก อบต. ดังนี้
  - เงินเดือนนายก อบต. ตั้งไว้ 253,440 บาท
  - เงินเดือนรองนายก อบต. จํานวน 2 คน ตั้งไว้ 278,640 บาท

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/
รองนายก อบต. ดังนี้
  - เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต. 
ตั้งไว้ 22,800 บาท
  - เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก อบต. 
จํานวน 2 คน ตั้งไว้ 22,800 บาท 

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก อบต. ดังนี้
  - เงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบต. ตั้งไว้ 22,800 บาท
  - เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. จํานวน 2 คน 
ตั้งไว้ 22,800 บาท

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ดังนี้
  - เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต. จํานวน 1 คน 
ตั้งไว้ 90,720 บาท
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,254,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/
สมาชิกสภา/เลขานุการสภา อบต. ดังนี้
  - เงินคาตอบแทนให้ประธานสภา อบต. ตั้งไว้ 142,800 บาท
  - เงินคาตอบแทนให้รองประธานสภา อบต. 
ตั้งไว้ 114,000 บาท
  - เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จํานวน 10 คน 
ตั้งไว้ 907,200 บาท
  - เงินคาตอบแทนเลขานุการสภา อบต. ตั้งไว้ 90,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,909,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,227,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล ดังนี้
  - เงินเดือนปลัด 083001101001 ตั้งไว้ 597,960 บาท
  - เงินเดือนรองปลัด 083001101002 ตั้งไว้ 613,680 บาท
  - เงินเดือนหัวหน้าสํานักปลัด อบต. 08301210001 
ตั้งไว้ 649,080 บาท
  - เงินเดือนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 08301210002 
ตั้งไว้ 498,600 บาท
  - เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคล 083013102001 
ตั้งไว้ 355,320 บาท
  - เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ 083014101001 
ตั้งไว้ 297,900 บาท
  - เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ 083014101002 
ตั้งไว้ 214,560 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ดังนี้
  - เงินเพิ่มตําแหนงปลัด 083001101001 ตั้งไว้ 84,000 บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้พนักงานสวนตําบล ดังนี้
  - เงินประจําตําแหนงปลัด 083001101001 ตั้งไว้ 84,000 บาท
  - เงินประจําตําแหนงรองปลัด 083001101002 
ตั้งไว้ 42,000 บาท
  - เงินประจําตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด อบต. 
08301210001 ตั้งไว้ 42,000 บาท
  - เงินประจําตําแหนงหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
08301210002 ตั้งไว้ 18,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,340,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 9 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 71,940 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 6 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 3,438,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 733,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 550,600 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ ให้แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 380,600 บาท (ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 และตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชลบุรี 
เรื่องกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบลลูกจ้าง 
และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558)
  - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้
รับการแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ ตั้งไว้ 50,000 บาท (หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 
ลงวันที่ 12 กันยายน 2561)
  - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000 บาท (หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563)
  - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 10,000 บาท (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0804.4/ว2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559)
  - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000 บาท
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการคัดเลือก
พนักงาน  และลูกจ้างองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558 
แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2558)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้แกพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

คาเชาบ้าน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้พนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ์
ได้รับคาเชาบ้านตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แกพนักงาน
สวนตําบลผู้มีสิทธิ์ได้รับการชวยเหลือตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,295,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเป็น
  - คาจ้างเหมาบริการตางๆ ตั้งไว้ 200,000 บาท
  - คาธรรมเนียมตางๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท
  - คาออกแบบ  คาควบคุมงาน  ที่จายให้แกเอกชน
นิติบุคคล  หรือบุคคลภายนอก  เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง
ตั้งไว้ 20,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ดังนี้
  - คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อปท.)
  - พิธีเปิดอาคารตางๆ
  - คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
ของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
และบุลคากรที่เกี่ยวข้อง

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 
คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น รวมถึง
จายเป็นคาใช้จายในมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง
ตามที่กฎหมายกําหนด (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563)

โครงการวันสําคัญทางรัฐพิธี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการวันสําคัญทางรัฐพิธี
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้าที่ 40 ลําดับที่ 9)

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะปลูกจิตสํานึกเพื่อป้องกันและตอต้าน
การทุจริตแกบุคลากร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
ปลูกจิตสํานึกเพื่อป้องกันและตอต้านการทุจริตแกบุคลากร
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 41 
ลําดับที่ 13)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ    
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนตสวนกลาง     
รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค รถบรรทุกน้ําดับเพลิง
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เครื่องถายเอกสาร     
เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑตางๆ ฯลฯ    
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ค่าวัสดุ รวม 660,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ ในสํานักงาน
เชน แบบพิมพตางๆ กระดาษ แฟ้ม ซอง สมุดบัญชี
ปากกา ดินสอ ถานAA ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณไฟฟ้า วิทยุ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน แปรง
ไม้กวาด สบู ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุที่ใช้ในการกอสร้าง ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง 
เชน น้ํากลั่น แบตเตอรรี่แห้ง ยางรถ ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง จารบี ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืช ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษโปสเตอร  
พูกัน สี รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการอัด ขยาย และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก
เมมโมรี่ชิป เมาส แผนดิสก  โปรแกรมและอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ 
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วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของตางๆ ที่ไมเข้าลักษณะ
ประเภทวัสดุตามรายการข้างต้น และอื่นๆ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 750,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 590,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไฟฟ้าของ อบต.หนองหงษ
คาบริการโทรศัพท จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทของ อบต.หนองหงษ
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณียของ อบต.หนองหงษ
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
ของ อบต.หนองหงษ

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียม 
ที่เกี่ยวข้องของ อบต.หนองหงษ

งบลงทุน รวม 3,639,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,139,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ลิฟทโดยสารแบบไมมีห้องเครื่อง จํานวน 2,600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งลิฟทโดยสารแบบไมมีห้องเครื่อง
ขนาดบรรทุก 630 กิโลกรัม ผู้โดยสาร 8 คน หยุดรับ-สง 
จากชั้น 1 ถึงชั้น 3 จํานวน 3 ชั้น 3 ประตู (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 43 ลําดับที่ 4)
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ครุภัณฑกีฬา

คาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน 10 เครื่อง 11 
รายการ

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 
จํานวน 10 เครื่อง 11 รายการ ได้แก
  - อุปกรณบารคู ขนาดไมน้อยกวา 30x160x140 เซนติเมตร 
จํานวน 1 ชุด
  - อุปกรณบริหารหัวไหล กล้ามเนื้อแขน แบบ 2 สถานี 
ขนาดไมน้อยกวา 60x220x180 เซนติเมตร จํานวน 1 ชุด
  - อุปกรณบริหารกล้ามเนื้อขา แบบ 2 สถานี 
ขนาดไมน้อยกวา 50x190x140 เซนติเมตร จํานวน 1 ชุด
  - อุปกรณเครื่องก้าวเหวี่ยงเดี่ยว ขนาดไมน้อยกวา 
40x80x120 เซนติเมตร จํานวน 1 ชุด
  - อุปกรณบิดเอว 3 ทาง ขนาดไมน้อยกวา 115x130x100 
เซนติเมตร จํานวน 1 ชุด
  - อุปกรณเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าท้อง ขนาดไมน้อยกวา 
120x120x50 เซนติเมตร จํานวน 1 ชุด
  - อุปกรณเครื่องลูกตุ้มแกวงตัว ขนาดไมน้อยกวา 
70x90x110 เซนติเมตร จํานวน 1 ชุด
  - อุปกรณกรรเชียงบกแบบเดี่ยว ขนาดไมน้อย
กวา 70x120x100 เซนติเมตร จํานวน 1 ชุด
  - อุปกรณแขน-ขา-หน้าท้อง ขนาดไมน้อยกวา 50x60x110 
เซนติเมตร จํานวน 1 ชุด
  - อุปกรณจักรยานก้าวเดิน ขนาดไมน้อยกวา 50x60x120 
เซนติเมตร จํานวน 1 ชุด
  - พื้นคอนกรีต หนา 15 เซนติเมตร ขนาด 2x11 เมตร
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 43 ลําดับที่ 5)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 
1 เครื่อง

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือดีกวา ดังนี้ 
    1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม น้อยกวา 4 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz 
และมีหนวยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไมน้อยกวา 10 แกน หรือ 
    2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม น้อยกวา 6 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz 
และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
ขนาดไมน้อยกวา 8 GB 
  - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 
Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง 
  - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวน
ไมน้อยกวา 1ชอง 
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
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แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน 
ไมน้อยกวา 1 ชอง 
  - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 43 ลําดับที่ 3)
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED สี จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร
หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ 
Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
  - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 
18 หน้าตอนาที(ppm) 
  - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 
18 หน้าตอนาที (ppm) 
  - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB 
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้ 
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi 
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
  - สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
  - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา 
  - สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 
ได้ 
  - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน 
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 43 ลําดับที่ 1)
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts) 
  - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 43 ลําดับที่ 2)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารอเนกประสงค (อาคารสํานักงาน) 
พร้อมติดตั้งป้ายข้อมูลขาวสาร อบต.หนองหงษ

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปรับปรุงตอเติม
อาคารอเนกประสงค (อาคารสํานักงาน) พร้อมติดตั้ง
ป้ายข้อมูลขาวสาร อบต.หนองหงษ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 1)

งบเงินอุดหนุน รวม 92,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 92,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานพิธีในวันสําคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอพานทอง
ในโครงการจัดงานพิธีในวันสําคัญเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย ประจําปีงบประมาณ 2565
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 1
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โครงการอบรมกฎหมายที่ควรรู้สูชุมชน อ.พานทอง จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอพานทอง
ในโครงการอบรมกฎหมายที่ควรรู้สูชุมชน อ.พานทอง
ประจําปีงบประมาณ 2565 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 48 ลําดับที่ 1

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างสํารวจความพึงพอใจ เพื่อจายเป็นคาจ้างองคกร หรือสถาบันที่
เป็นกลาง เพื่อดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างสํารวจความพึงพอใจ และคาจ้างองคกร 
หรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,841,715 บาท
งบบุคลากร รวม 2,147,460 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,147,460 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,832,220 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล ดังนี้    
  - ตําแหนงผู้อํานวยการกองยุทธศาสตรฯ 
(083072101005) ตั้งไว้ 393,600 บาท
  - ตําแหนงหัวหน้าฝ่ายวิเคราะหนโยบายและแผน 
(083072101003) ตั้งไว้ 396,000 บาท 
  - ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
(083073103001) ตั้งไว้ 389,400 บาท
  - ตําแหนงนักประชาสัมพันธ (083073301001) 
ตั้งไว้ 355,320 บาท
  - ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ (083074101005) 
ตั้งไว้ 297,900 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ดังนี้
  - ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ (083074101005) 
ตั้งไว้ 24,000 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ดังนี้
  - ตําแหนงผู้อํานวยการกองยุทธศาสตรฯ 
(083072101005) ตั้งไว้ 42,000 บาท
  - ตําแหนงหัวหน้าฝ่ายวิเคราะหนโยบายและแผน 
(083072101003) ตั้งไว้ 18,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 231,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
  - ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ตั้งไว้ 231,240 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 506,955 บาท
ค่าตอบแทน รวม 331,955 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 171,955 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษให้แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557, 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล จังหวัดชลบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ 
เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558)
 

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้พนักงานสวนตําบล
ผู้มีสิทธิ์ได้รับคาเชาบ้าน (ตามระเบียบฯ)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก
พนักงานสวนตําบลลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การชวยเหลือ (ตามระเบียบฯ)

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
  - คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ 
  - คาใช้จายอื่น ๆ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 
ของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสินตาง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เชน รถยนตสวนกลาง รถจักรยานยนต  
และครุภัณฑตางๆ ฯลฯ    

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ ในสํานักงาน 
เชน แบบพิมพตางๆ  กระดาษ แฟ้ม ซอง สมุดบัญชี 
ปากกา ดินสอ ถานAA ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน 
กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี รูปสีขาวดํา ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก  
เมมโมรี่ชิป เมาสโปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร  ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 187,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 187,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ปรับความสูงต่ําได้ เบาะหนัง มีที่วางแขน 
ล้อหมุนได้  จํานวน 3 ตัว

จํานวน 10,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ปรับความสูงต่ําได้ 
เบาะหนัง มีที่วางแขน ล้อหมุนได้ ขนาดไมน้อยกวา 
67(W) x 70(D) x 117(H) CM. จํานวน 3 ตัว  
(ตามท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3 หน้าที่ 43 ลําดับที่ 6)

คาจัดซื้อตู้บานเปิดกระจก 2 บาน  จํานวน 2 ตู้ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้บานเปิดกระจก 2 บาน 
ขนาดไมน้อยกวา 121WX45DX183H CM. 
จํานวน 2 ตู้ (ตามท้องตลาด) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 43 ลําดับที่ 6)

คาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้
  1.มีมือจับชนิดบิด
  2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
  3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2563)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 43 ลําดับที่ 6)
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คาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก พร้อมกระจก จํานวน 1 ตัว จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก พร้อมกระจก 
ขนาดความยาวไมน้อยกวา 138 เซนติเมตร 
กว้างไมน้อยกวา 67 เซนติเมตร สูงไมน้อยกวา 75 
เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 43 ลําดับที่ 6)

คาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก พร้อมกระจก จํานวน 2 ตัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก พร้อมกระจก 
ขนาดความยาวไมน้อยกวา 154 เซนติเมตร 
กว้างไมน้อยกวา 78 เซนติเมตร สูงไมน้อยกวา 75 
เซนติเมตร จํานวน 2 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 43 ลําดับที่ 6)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
จํานวน 3 ชุด

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 3 ชุด ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563 
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกนหลัก 
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อยกวา 
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
  - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมน้อยกวา 12 MB 
  - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
      1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหนวยความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
      2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน
หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
      3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมน้อยกวา 8 GB 
  - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 

วันที่พิมพ : 22/9/2564  10:24:36 หน้า : 26/99



  - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง 
  - มีแป้นพิมพและเมาส 
  - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 43 ลําดับที่ 7)
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction
 แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , 
Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
  - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
  - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 
27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm) 
  - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 
15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600 
หรือ 600 x 1,200 dpi 
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
  - สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
  - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา 
  - สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
  - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน 
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 43 ลําดับที่ 7)
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED สี จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร
หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ 
Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
  - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 
18 หน้าตอนาที (ppm) 
  - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 
18 หน้าตอนาที (ppm) 
  - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB 
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้ 
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi 
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
  - สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
  - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา 
  - สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 
ได้ 
  - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน 
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 43 ลําดับที่ 7)
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คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  จํานวน  3  เครื่อง จํานวน 17,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
– มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 kVA (600 Watts) 
– สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 43 ลําดับที่ 7)

งานบริหารงานคลัง รวม 4,733,500 บาท
งบบุคลากร รวม 3,988,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,988,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล ดังนี้    
  - ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง (083042102001) 
ตั้งไว้ 448,920 บาท
  - ตําแหนงหัวหน้าการเงินและบัญชี (083042102002) 
ตั้งไว้ 413,780 บาท
  - ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (083044201001) 
ตั้งไว้ 297,900 บาท
  - ตําแหนงหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (083042102003) 
ตั้งไว้ 393,600 บาท
  - ตําแหนงเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (083044204001) 
ตั้งไว้ 297,900 บาท
  - ตําแหนงเจ้าพนักงานงานพัสดุ (083044203001) 
ตั้งไว้ 297,900 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล  ดังนี้
  - ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (083044201001) 
ตั้งไว้ 24,000 บาท
  - ตําแหนงเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (083044204001) 
ตั้งไว้ 24,000 บาท
  - ตําแหนงเจ้าพนักงานงานพัสดุ (083044203001) 
ตั้งไว้ 24,000 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ดังนี้
  - ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง (083042101001) 
ตั้งไว้ 42,000 บาท
  - ตําแหนงหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (083042102002) 
ตั้งไว้ 18,000 บาท
  - ตําแหนงหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (083042102003)  
ตั้งไว้ 18,000 บาท
 

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนลูกจ้างประจํา
  - นักวิชาการคลัง ตั้งไว้ 320,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
  - ผู้ชวยนักวิชาการเงินและบัญชี  ตั้งไว้ 233,100 บาท
  - ผู้ชวยนักวิชาการคลัง  ตั้งไว้ 234,990 บาท
  - ผู้ชวยนักวิชาการจัดเก็บรายได้  ตั้งไว้ 259,308 บาท
  - ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ตั้งไว้ 144,522 บาท
  - ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ  ตั้งไว้ 158,508 บาท
  - ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  ตั้งไว้ 150,444 บาท
  - พนักงานขับรถยนต  ตั้งไว้ 119,128 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 68,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
  - ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ตั้งไว้ 20,196 บาท
  - ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ  ตั้งไว้ 9,284 บาท
  - ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  ตั้งไว้ 14,520 บาท
  - พนักงานขับรถยนต  ตั้งไว้ 24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 690,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 310,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษให้แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557, 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล จังหวัดชลบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ 
เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558)
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
การแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหลักเกณฑที่กําหนด 
(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แกพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้พนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ์
ได้รับคาเชาบ้าน (ตามระเบียบฯ)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก
พนักงานสวนตําบลลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การชวยเหลือ (ตามระเบียบฯ)

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
  - คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ 
  - คาใช้จายอื่น ๆ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาใช้จายอื่น ๆ 
ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน  รถยนตสวนกลาง
รถจักรยานยนต  และครุภัณฑตาง ๆ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ ในสํานักงาน 
เชน แบบพิมพตาง ๆ  กระดาษ แฟ้ม ซอง สมุดบัญชี 
ปากกา ดินสอ ถานAA ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  
เชน คาน้ํากลั่น แบตเตอรรี่แห้ง ยางรถฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  
น้ํามันจารบี ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  ตลับผงหมึก  
เมมโมรี่ชิป เมาสโปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
คอมพิวเตอร  ฯลฯ

งบลงทุน รวม 55,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน เบาะหนัง มีที่ท้าวแขน ล้อหมุนได้ จํานวน 1 
ตัว

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน เบาะหนัง มีที่ท้าวแขน 
ล้อหมุนได้ จํานวน 1 ตัว ขนาดไมน้อยกวา 
62(W) x 69(D) x 94(H) CM. (ราคาตามท้องตลาด)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 43 ลําดับที่ 8)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ 
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563   
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกนหลัก 
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อยกวา 
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
  - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมน้อยกวา 12 MB 
  - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
      1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหนวยความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
      2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน
หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
      3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 
2 GB 
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมน้อยกวา 8 GB 
  - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
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  - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง 
  - มีแป้นพิมพและเมาส 
  - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้าที่ 131 ลําดับที่ 66)

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 9 เครื่อง จํานวน 22,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 9 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ 
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts) 
  - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 43 ลําดับที่ 9)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,828,310 บาท

งบบุคลากร รวม 1,261,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,261,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 402,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดังนี้ 
  - หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(083012101004) ตั้งไว้ 402,720 บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้พนักงานสวนตําบล ดังนี้ 
  - หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(083012101004) ตั้งไว้ 18,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 762,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ดังนี้
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
  - พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 77,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง ดังนี้
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
  - พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 467,110 บาท
ค่าตอบแทน รวม 177,110 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 112,110 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษให้แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557, 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล จังหวัดชลบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ 
เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558)
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฎิบัติงานของ อปพร.  
กรณีมีคําสั่งใช้ อปพร.ปฎิบัติงานในศูนยอปพร.หรือ
นอกศูนย อปพร. ตั้งไว้ 15,000  บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  ให้แกพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้พนักงานสวนตําบล
ผู้มีสิทธิ์ได้รับคาเชาบ้าน (ตามระเบียบฯ )
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ ของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 
โครงการชุมชนปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการชุมชนปลอดภัย
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้าที่ 54 ลําดับที่ 10)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินตาง ๆ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนตสวนกลาง 
รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค รถบรรทุกน้ําดับเพลิง

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง
เชน แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง
จารบี ฯลฯ
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ให้แก
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือสมาชิก อปพร. 
เพื่อสวมใสในการปฏิบัติงานตามที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น มอบหมายได้แก ชุดฝึก อปพร.  
หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. หรือวัสดุอื่นที่จําเป็น
ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
เชน เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา 
เปลี่ยนระบบโฮดรอลิก  ทําสีใหมทั้งคัน 
เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 280,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือนและชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในครัวเรือนและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 54 ลําดับที่ 13)

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 54 ลําดับที่ 14)

วันที่พิมพ : 22/9/2564  10:24:36 หน้า : 40/99



โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 54 ลําดับที่ 12)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ที่เพื่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1)

โครงการฝึกอบรมอาสากู้ชีพกู้ภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมอาสากู้ชีพกู้ภัย
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 1)

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และ อปพร.

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และอปพร. (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 55 ลําดับที่ 18)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังดับเพลิง คาเปลี่ยนถาย
น้ํายาเคมีดับเพลิง ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 72,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,000 บาท
ครุภัณฑกอสร้าง

คาจัดซื้อเลื่อยยนต จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยยนต ขนาด 3 แรงม้า 
บารโซ 20 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000.-บาท 
ใช้สําหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ราคาตามท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3 หน้าที่ 44 ลําดับที่ 10)

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุ ชนิดติดรถยนต 
ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ กําลังสง 10 วัตต 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21,000.-บาท ใช้สําหรับรับสง
สัญญาณวิทยุของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ราคาตามท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 
หน้าที่ 44 ลําดับที่ 12)

งบเงินอุดหนุน รวม 18,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 18,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 18,500 บาท

อุดหนุนอําเภอพานทองโครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้าที่ 56 ลําดับที่ 1)
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งานจราจร รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันภัยทางถนน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการป้องกันภัยทางถนน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้าที่ 53 ลําดับที่ 6)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 54 ลําดับที่ 11)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะงานจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะ
งานจราจร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้าที่ 55 ลําดับที่ 16)

โครงการเยาวชนไทยขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเยาวชนไทยขับขี่
ปลอดภัยมีวินัยจราจร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 52 ลําดับที่ 2)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน 
กระบองไฟกระพริบ  กรวยยางจราจร แผงกันจราจร ฯลฯ 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,078,220 บาท

งบบุคลากร รวม 1,670,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,670,220 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,237,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก
พนักงานสวนตําบล  จํานวน 4 อัตรา
  - ผู้อํานวยการกองการศึกษา (083082107001) 
ตั้งไว้ 442,320 บาท
  - หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (083082107002) 
ตั้งไว้ 420,840 บาท
  - นักวิชาการศึกษา (083083803001) 
ตั้งไว้ 199,200 บาท
  - เจ้าพนักงานธุรการ (083084101003) 
ตั้งไว้ 174,840 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 - แผนอัตรากําลัง 3 ปี (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564) 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงษ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ของพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 2 อัตรา
  - ผู้อํานวยการกองการศึกษา (083082107001)  
ตั้งไว้ 42,000 บาท 
  - หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  (083082107002) 
ตั้งไว้ 18,000 บาท
 - แผนอัตรากําลัง 3 ปี (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564) 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงษ
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 356,880 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทน
ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา  ดังนี้
  - ผู้ชวยนักวิชาการศึกษา จํานวน  1  อัตรา  
ตั้งไว้ 201,840 บาท
  - ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน  1 อัตรา 
ตั้งไว้ 155,040 บาท
 - แผนอัตรากําลัง 3 ปี (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564) 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงษ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 16,140 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 393,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 218,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 86,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษให้แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557, 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล จังหวัดชลบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ 
เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558)
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
การแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหลักเกณฑที่กําหนด 
(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ)

วันที่พิมพ : 22/9/2564  10:24:37 หน้า : 46/99



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คาเชาบ้าน จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านและเงินคาเชาซื้อให้แก
พนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิ์ได้รับคาเชาบ้านตามระเบียบ
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก
พนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิ์ได้รับความชวยเหลือ
ตามระเบียบฯ และผู้มีสิทธิ์เบิกได้
 - หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก
คาเชาทรัพยสิน ยกเว้นคาเชาบ้าน คาโฆษณาและเผยแพร 
คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการ
หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ 
คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  
คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
คาลงทะเบียนตางๆที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ 
ของพนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่เดินทาง
ไปประชุม อบรม  สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตางๆ
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โครงการท้องถิ่น รักการอาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการท้องถิ่นไทย 
รักการอาน โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร
และอุปกรณ คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาเชาอุปกรณตางๆ 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 6)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้          
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จาย
จากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสิน
ให้จายจากคาวัสดุ
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน 
กระดาษโปสเตอร พูกัน สี รูปสีหรือขาวดํา ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
หัวพิมพหรือแถบพิมพ สําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล เมาส เครื่องอานและบันทึกข้อมูล
แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette)  
แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) 
แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ ที่ไมสามารถจัดกลุมวัสดุอื่นได้
แตไมจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานราชการ

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรือ LED สี 
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
ชนิดเลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
คุณลักษณะพื้นฐาน
  - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น printer,Copier 
และ scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
  - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600 x 600 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ a4 
ไมน้อยกวา 18 หน้าตอนาที (ppm)
  - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ a4 ไมน้อยกวา 
18 หน้าตอนาที (ppm)
  - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด a 4 (ขาวดํา และ สี) ได้
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200 x 1,200 dpi
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ Auto Documemt Feed)
  - สามารถถายเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
  - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
  - สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
  - มีชองเชื่อมตอ (Interfaces)  แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1 ชองหรือ
สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) 
ได้ 
  - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
  - สามารถใช้ได้กับ a4,Letter, Legal และ Custom
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 45 ลําดับที่ 17)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,803,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,298,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,298,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 559,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานครูองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา เงินอุดหนุน
  - ครู (083086600132)
  - ครู (083086600157)
(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ที่ มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,590,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง (ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว2070
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563)
  - ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา            
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 136,800 บาท
และตั้งจายจากเงินรายได้ ตั้งไว้ 55,200 บาท
  - ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา    
ตั้งจายจากเงินรายได้ ตั้งไว้ 606,240 บาท
  - ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา    
ตั้งจายจากเงินรายได้ ตั้งไว้ 117,360 บาท
  - ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา    
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 564,000 บาท
และตั้งจายจากเงินรายได้ ตั้งไว้ 110,880 บาท
 - แผนอัตรากําลัง 3 ปี (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564) 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงษ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 147,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับ พนักงานจ้าง 
(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ที่ มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563)
  - ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา    
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 123,600 บาท
  - ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา    
ตั้งจายจากเงินรายได้ ตั้งไว้ 24,000 บาท
 - แผนอัตรากําลัง 3 ปี (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564) 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงษ
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งบดําเนินงาน รวม 3,901,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 91,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษให้แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557, 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล จังหวัดชลบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ 
เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558)
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
การแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหลักเกณฑที่กําหนด 
(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ค่าใช้สอย รวม 1,265,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 155,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก
คาเชาทรัพยสิน ยกเว้นคาเชาบ้าน คาโฆษณาและเผยแพร 
คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาติดตั้งไฟฟ้า
คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ ฯลฯ ตั้งไว้ 15,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน 
คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ 
ตั้งไว้ 140.000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองการประชุมผู้ปกครอง 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลหนองหงษ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  
คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
คาลงทะเบียนตางๆที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ 
ของพนักงานสวนตําบล  พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา 
ดูงาน หรือไปติดตอราชการ 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการซักซ้อมอัคคีภัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายการดําเนินงานโครงการซักซ้อม
อัคคีภัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหงษ โดยจายเป็น
คาใช้จายเกี่ยวกับ คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร 
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาป้ายโครงการ  
ป้ายประชาสัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 5)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,000,000 บาท

- คาอาหารกลางวัน จํานวน 641,710 บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กปฐมวัย
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
หนองหงษ อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 245 วัน   
- คาจัดการเรียนการสอน จํานวน  219,300 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนสําหรับ
เด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลหนองหงษ (อายุ 2 - 5 ปี) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี   

- คาหนังสือเรียน จํานวน 24,600 บาท
เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
หนองหงษ (อายุ 3 - 5 ปี) อัตราคนละ 200 บาท/ปี   
- คาอุปกรณการเรียน จํานวน 24,600 บาท
เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
หนองหงษ (อายุ 3 - 5 ปี) อัตราคนละ 200 บาท/ปี   
- คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 36,900 บาท
เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
หนองหงษ (อายุ 3 - 5 ปี) อัตราคนละ 300 บาท/ปี   
- คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 52,890 บาท
เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กปฐมวัย
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
หนองหงษ (อายุ 3 - 5 ปี) อัตราคนละ 430 บาท/ปี   
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา 
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)   
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 60 
ลําดับที่ 1,2)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็น
การจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจาก
คาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินเอง
ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ          

ค่าวัสดุ รวม 2,425,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจาเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส 
เทปพันสายไฟ สายไฟ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,320,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน มีด ถัง 
ถาด แก้วน้ํา สบู ไม้กวาด ผงซักฟอก   ฯลฯ  
ตั้งไว้ 45,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 2,275,000 บาท
(1) อาหารเสริมนมสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงษ  
เพื่อเป็นคาใช้จายในการซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับ
เด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล  
หนองหงษ จํานวน 123 คน จํานวน 260 วัน 
(เป็นเงิน 275,000 บาท)  
(2) อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับ
นักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงษ 
จํานวน 890 คน จํานวน 260 วัน  (เป็นเงิน 2,000,000 บาท)  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ  
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านการศึกษา ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 60 ลําดับที่ 3,4)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ สี ทินเนอร 
แปรงทาสี ทอตางๆ ฯลฯ 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน 
น้ํายาตางๆ สําลีและผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเผยแพร เชน กระดาษโปสเตอร 
พูกัน สี รูปสีหรือขาวดํา

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผนหรือ
จานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
หัวพิมพหรือแถบพิมพ สําหรับเครื่องพิมพสําหรับ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล เมาส เครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette)  
แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) 
แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ ที่ไมสามารถจัดกลุมวัสดุอื่น
ได้แตไมจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานราชการ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 115,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ 
หรืออาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล โดยจายเป็นคาไฟฟ้าของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหงษ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้บริการอินเตอรเน็ต
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
หนองหงษ และอาคารอปพร. ศูนย กศน. ตําบลหนองหงษ 
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้

งบลงทุน รวม 45,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรือ LED สี 
จํานวน 3 เครื่อง

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร
หรือ LED สี จํานวน 3 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
คุณลักษณะพื้นฐาน
  - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น printer,Copier และ 
scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
  - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600 x 600 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ a4 ไมน้อยกวา 
18 หน้าตอนาที (ppm)
  - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ a4 ไมน้อยกวา 
18 หน้าตอนาที (ppm)
  - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด a 4 (ขาวดํา และ สี) ได้
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อย
กวา 1,200 x 1,200 dpi
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ Auto Documemt Feed)
  - สามารถถายเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
  - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
  - สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
  - มีชองเชื่อมตอ (Interfaces)  แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1 ชองหรือ
สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) 
ได้ 
  - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 22 ลําดับที่ 7
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,559,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,559,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
โรงเรียนวัดห้วยยาง

จํานวน 178,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจ้างครูสอน
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับ
โรงเรียนวัดห้วยยาง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 2)

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน
ขนาดเล็ก โรงเรียนวัดหนองกาน้ํา

จํานวน 286,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก สําหรับ
โรงเรียนวัดหนองกาน้ํา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 3)
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อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดโป่งตามุข จํานวน 1,722,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาอุดหนุนอาหารกลางวัน สําหรับ
โรงเรียนวัดโป่งตามุข สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จํานวน 383 คน 
อัตรามื้อละ 21 บาท จํานวน 200 วัน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา 
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 7)

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหนองกะขะ(บุญยิ่ง
ประชานุกูล)

จํานวน 840,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาอุดหนุนอาหารกลางวัน สําหรับ
โรงเรียนวัดหนองกะขะ (บุญยิ่งประชานุกู) 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
จํานวน 178 คน อัตรามื้อละ 21 บาท จํานวน 200 วัน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา 
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 6)
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อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหนองกาน้ํา จํานวน 525,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาอุดหนุนอาหารกลางวัน สําหรับ
โรงเรียนวัดหนองกาน้ํา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จํานวน 110 คน 
อัตรามื้อละ 21 บาท จํานวน 200 วัน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา 
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 5)

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดห้วยยาง จํานวน 1,008,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาอุดหนุนอาหารกลางวัน สําหรับ
โรงเรียนวัดห้วยยาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 240 คน 
อัตรามื้อละ 21 บาท จํานวน 200 วัน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา 
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 8)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,392,040 บาท

งบบุคลากร รวม 1,945,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,945,140 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,609,140 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดังนี้
  - ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(083062104001) ตั้งไว้ 435,720 บาท
  - หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
(083062104002) ตั้งไว้ 393,600 บาท
  - นักวิชาการสาธารณสุข (083063601001)
ตั้งไว้ 237,600 บาท
  - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (083064601001)
ตั้งไว้ 297,900 บาท
  - เจ้าพนักงานธุรการ (083064101005)
ตั้งไว้ 244,320 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล 
เชน คาตอบแทนรายเดือนเทากับเงินประจําตําแหนง, 
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล 
  - ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(083062104001) ตั้งไว้ 42,000 บาท
  - หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม (083062104002)
ตั้งไว้ 18,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างพนักงานจ้าง ดังนี้
  - ผู้ชวยนักวิชาการสุขาภิบาล  ตั้งไว้ 252,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 416,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 241,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษให้แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557, 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล จังหวัดชลบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ 
เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558)
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
การแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหลักเกณฑที่กําหนด 
(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ให้แก พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
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คาเชาบ้าน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้พนักงานสวนตําบล 
ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก
พนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิได้รับการชวยเหลือ
ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาวารสารตางๆ 
คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
การใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรมตางๆ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนต
สวนกลาง เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด 
เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ ในสํานักงาน 
เชน แบบพิมพตางๆ กระดาษ แฟ้ม ซอง สมุดบัญชี 
ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน 
กระดาษโปสเตอร พูกัน สี รูปสีหรือขาวดํา
ที่ได้จากการอัด ขยาย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก 
โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร
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งบลงทุน รวม 30,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เหล็ก 3 ชั้น จํานวน 2 ตู้ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก 3 ชั้น จํานวน 2 ตู้
  1) ตู้ลิ้นชักแขวนแฟ้ม จัดเก็บ 3 ลิ้นชัก
  2) ผลิตจากแผนเหล็ก หนาไมน้อย 0.6 มม.
  3) จัดเก็บ 3 ลิ้นชัก มือจับแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อค
ลิ้นชัก (Central Lock)
  4) กลองลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กทําสี ลูกล้อไนลอน แข็งแรง
  5) ใช้ระบบ Anti-Tilt System เปิดได้ครั้งละ 1 ลิ้นชัก 
ป้องกันตู้ล้มจากการเปิดลิ้นชักทั้งหมด
  6) ขนาดสินค้า กว้างไมน้อยกวา 45 ซม. x ลึกไมน้อยกวา 
62 ซม. x สูงไมน้อยกวา 103 ซม.
(ราคาตามท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
หน้าที่ 45 ลําดับที่ 16)

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้
  1) มีมือจับชนิดบิด
  2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
  3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2563)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 45 ลําดับที่ 15)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพิ์ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพิ์ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
คุณลักษณะพื้นฐาน
  1) เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
  2) มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
  3) มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
ไมน้อยกวา 18 หน้าตอนาที (ppm)
  4) มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 
18 หน้าตอนาที (ppm)
  5) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
  6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
  7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi
  8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
  9) สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
  10) สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 ส าเนา
  11) สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
  12) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
  13) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b,g, n) ได้
  14) มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
  15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 45 ลําดับที่ 14)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 644,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 489,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

1) คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการทํางาน 
หรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงษ 
ในอัตรา 6,000 บาท ตอคน จํานวน 2 คน (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2562,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318 
ลงวันที่ 21 เมษายน 2564)

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาวารสารตางๆ  
คาเย็บเลมหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ 
และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ เชน คาชุดทดสอบโคลิฟอรมในน้ํา
และน้ําแข็ง คาถุงมือทางการแพทย คาป้ายประชาสัมพันธ 
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 หน้า 111 ลําดับ 6)

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ
ในชุมชน เชน คาน้ํายาฆาเชื้อโรค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 111
 ลําดับ 4)

โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหาร 
เชน คาชุดตรวจอาหาร SI-2 แอลกอฮอล ไม้พันสําลี คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 2)
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โครงการรณรงคเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการรณรงคเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรคไข้หวัดนก เชน คาน้ํายาฆาเชื้อโรค คาน้ํามัน
เชื้อเพลิง คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 110
 ลําดับ 3)

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เชน คาวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า แอลกอฮอล สําลีและเวชภัณฑตางๆ คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 113
 ลําดับ 8)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องพน
หมอกควัน เครื่องพนละอองฝอย เครื่องพนสารเคมี ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง จารบี ฯลฯ 
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน 
น้ํายาฆาเชื้อโรค เคมีภัณฑ น้ํายาตางๆ คายา คาเวชภัณฑ 
สําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชุดตรวจสารเสพติด 
ชุดตรวจสิ่งปนเปื้อนในอาหาร ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 155,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 155,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 120,000 บาท

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข  หมูบ้านละ 20,000 บาท   
  -โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมูที่ 1 - หมูที่ 6 ตําบลหนองหงษ
  -โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมูที่ 1 - หมูที่ 6 
ตําบลหนองหงษ
  -โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค 
หมูที่ 1 - หมูที่ 6 ตําบลหนองหงษ
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 116 
ลําดับ 2)
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เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

โครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะหสัตวและการจัดสวัส
ดิภาพสัตวในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตวจรจัดในจังหวัด
ชลบุรี

จํานวน 35,000 บาท

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานโครงการการบริหารจัดการ
เพื่อการสงเคราะหสัตวและการจัดสวัสดิภาพสัตวในการแก้ไข
ปัญหาสุนัขจรจัดและสัตวจรจัดในจังหวัดชลบุรี (ตามหนังสือ
มูลนิธิศูนยพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรี ที่ 53/2563 
ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากองคกรปกครองสวนท้องถิ่นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 5 ลําดับ 1)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,773,520 บาท

งบบุคลากร รวม 1,393,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,393,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,333,020 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดังนี้
  - ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (083112105001)
  ตั้งไว้ 694,620   บาท                
  - หัวหน้าฝ่ายสงเสริมสวัสดิการสังคม (083112105002) 
  ตั้งไว้ 416,160   บาท       
  - นักพัฒนาชุมชน (083113801001)
  ตั้งไว้ 222,240   บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล 
  - ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (083112105001)
ตั้งไว้ 42,000  บาท
  - หัวหน้าฝ่ายสงเสริมสวัสดิการสังคม (083112105002)
ตั้งไว้ 18,000  บาท
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งบดําเนินงาน รวม 342,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 137,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 53,200 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษให้แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557, 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล จังหวัดชลบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ 
เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558)
 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ให้แก พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้พนักงานสวนตําบล 
ผู้มีสิทธิ์ได้รับความตามระเบียบฯ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก
พนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ์ได้รับการชวยเหลือ
ตามระเบียบฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
  - คาจ้างเหมาบริการตางๆ ฯลฯ 
  - คาวารสารตาง ๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาใช้จายอื่น ๆ 
ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาจายในโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุน (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 107 
ลําดับที่ 10)

โครงการฝึกอาชีพให้แกประชาชนในตําบลหนองหงษ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อสงเสริมอาชีพให้แกผู้สนใจ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 106 ลําดับที่ 9)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 105 ลําดับที่ 6)
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โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคล
ในครอบครัว (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 10)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องปริ้นเตอร เก้าอี้สํานักงาน  ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ ในสํานักงาน เชน 
แบบพิมพตางๆ กระดาษ แฟ้ม ซอง สมุดบัญชี ปากกา 
ดินสอ ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษโปสเตอร 
พูกัน สี รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการอัด ขยาย และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก 
หมึกพิมพโปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร 

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 20,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,800 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 kVA (600 watts)
  - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 45 ลําดับที่ 18)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตางๆ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 17,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 17,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวไทย จํานวน 17,500 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพานทอง 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวไทย
ประจําปีงบประมาณ 2565 ตั้งไว้ 17,500 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 106 ลําดับ 1)

วันที่พิมพ : 22/9/2564  10:24:37 หน้า : 81/99



งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 838,125 บาท
งบบุคลากร รวม 695,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 695,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 416,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดังนี้
  - หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห (083112105003)  
ตั้งไว้ 416,160 บาท 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล 
  - หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห (083112105003)
ตั้งไว้ 18,000  บาท 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 261,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างพนักงานจ้าง ดังนี้
  - ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน ตั้งไว้ 261,360 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 142,605 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,605 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 27,605 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษให้แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557, 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล จังหวัดชลบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ 
เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558)
 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ให้แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง 

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้พนักงานสวนตําบล 
ผู้มีสิทธิ์ได้รับความตามระเบียบฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ/ทุพพลภาพ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฯ สงเสริมพัฒนา
ผู้พิการ/ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นและสามารถเข้าถึงสิทธิได้อยางทั่วถึง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้าที่ 106 ลําดับที่ 7)

โครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาบทบาทสตรี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมสนับสนุน
พัฒนาบทบาทสตรี สงเสริมให้สตรีมีความรู้
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้าที่ 105 ลําดับที่ 4)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,252,520 บาท

งบบุคลากร รวม 1,043,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,043,520 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 935,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างพนักงานจ้าง ดังนี้
  - พนักงานขับรถยนต จํานวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 287,520 บาท
  - คนงานประจํารถขยะ จํานวน 6 อัตรา ตั้งไว้ 648,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง เชน 
คาตอบแทนรายเดือนเทากับเงินประจําตําแหนง 
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ 
ดังนี้
  - พนักงานขับรถยนต  จํานวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 36,000 บาท
  - คนงานประจํารถขยะ จํานวน 6 อัตรา ตั้งไว้ 72,000 บาท

วันที่พิมพ : 22/9/2564  10:24:37 หน้า : 84/99



งบดําเนินงาน รวม 2,140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษให้แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557, 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล จังหวัดชลบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ 
เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558)
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
การแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหลักเกณฑที่กําหนด 
(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ให้แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง 
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ค่าใช้สอย รวม 1,300,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,050,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ 
  - คาวารสารตาง ๆ  คาเย็บเลมหนังสือ คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ ฯลฯ  ตั้งไว้ 20,000 บาท
  - คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
  - คา พ.ร.บ. คาประกันภัยรถยนต ตั้งไว้ 30,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงคการลดปริมาณขยะ คัดแยก และนําขยะมูลฝอยกลับ
มาใช้ประโยชน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการรณรงคการลดปริมาณขยะ 
คัดแยก และนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน 
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 115 
ลําดับที่ 3)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนตสวนกลาง 
รถบรรทุกขยะ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 770,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน แปรง ไม้กวาด 
สบู ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน จอบ เสียม ฯลฯ 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน 
แบตเตอรี่ ยางนอก-ยางใน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง จารบี ฯลฯ 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ่งของตางๆ เชน น้ํายาตางๆ 
เครื่องมือวิทยาศาสตรและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายพนักงานจ้าง
ตําแหนงคนงานประจํารถบรรทุกขยะ 

งบลงทุน รวม 69,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,000 บาท
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จํานวน 2 เครื่อง 
  1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
  2) เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 1.4 รงม้า
  3) ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี
  4) พร้อมใบมีด
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2563)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 44 ลําดับที่ 13)

วันที่พิมพ : 22/9/2564  10:24:37 หน้า : 87/99



คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตางๆ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนตสวนกลาง 
รถบรรทุกขยะ ฯลฯ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 85,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น แผนชุมชนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อนําข้อมูลตางๆ 
มาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 , 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 856 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16 
พฤษภาคม 2562) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 
หน้าที่ 35 ลําดับที่ 1)

โครงการเยาวชนไทยหางไกลยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเยาวชนไทย
หางไกลยาเสพติด (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 2)
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของที่ทําการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ
.ชบ.

จํานวน 35,000 บาท

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานโครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของที่ทําการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ. 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 39 ลําดับที่ 1)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 356,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสืบสานศิลปะการแสดงไทย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานศิลปะ
การแสดงไทย โดยจายเป็นคาใช้จายในพิธีเปิดและปิด
คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร 
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาป้ายโครงการป้าย
ประชาสัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 61 
ลําดับที่ 10
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งบเงินอุดหนุน รวม 316,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 316,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการงานประเพณีลอยกระทง อําเภอพานทอง จํานวน 62,000 บาท

เพื่อเบิกจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการงานประเพณีลอยกระทง 
อําเภอพานทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ให้กับอําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 4)

อุดหนุนโครงการงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี จํานวน 13,000 บาท

เพื่อเบิกจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการงานประเพณีวิ่งควาย
จังหวัดชลบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ให้กับอําเภอพานทอง จังหวัดขลบุรี
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 5)

อุดหนุนโครงการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค และงานสงกรานต 
จังหวัดชลบุรี

จํานวน 151,000 บาท

เพื่อเบิกจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
นมัสการพระพุทธสิหิงค และงานสงกรานต จังหวัดชลบุรี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับอําเภอพานทอง
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 3)
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการประเพณีกอพระทราย สภาวัฒนธรรมตําบลหนอง
หงษ

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเบิกจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการประเพณีกอพระทราย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ให้กับสภาวัฒนธรรมตําบลหนองหงษ
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 6)

อุดหนุนโครงการประเพณีทําบุญกลางบ้าน สภาวัฒนธรรมตําบล
หนองหงษ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเบิกจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการประเพณี
ทําบุญกลางบ้าน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ให้กับสภาวัฒนธรรมตําบลหนองหงษ
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 7)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,535,920 บาท

งบบุคลากร รวม 3,178,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,178,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,787,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดังนี้    
  - ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง (083052103001) ตั้ง
ไว้ 455,520 บาท
  - ตําแหนงหัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร (83052103002) ตั้ง
ไว้ 393,600 บาท
  - ตําแหนงหัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค (083052103003) ตั้ง
ไว้ 342,720 บาท
  - ตําแหนงนายชางโยธา (083054701001) ตั้งไว้ 297,900
 บาท 
  -  ตําแหนงนายชางเขียนแบบ (083054702001) ตั้ง
ไว้ 297,900 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล  ดังนี้
  - ตําแหนงนายชางโยธา (083054701001) ตั้งไว้ 24,000 บาท
  - ตําแหนงนายชางเขียนแบบ (083054702001) ตั้งไว้ 24,000
 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ดังนี้
  - ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง (083052103001) ตั้ง
ไว้ 42,000 บาท
  - ตําแหนงหัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร (83052103002) ตั้ง
ไว้ 18,000 บาท
  - ตําแหนงหัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค (083052103003) ตั้ง
ไว้ 18,000 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,073,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
  - ผู้ชวยชางไฟฟ้า ตั้งไว้ 132,000 บาท
  - ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งไว้ 132,000 บาท
  - ผู้ชวยเจ้าพนักงานประปา ตั้งไว้ 132,280 บาท
  - ผู้ชวยนายชางเขียนแบบ ตั้งไว้ 144,000 บาท
  - คนงาน ตั้งไว้ 264,000 บาท
  - พนักงานขับรถยนต ตั้งไว้ 132,000 บาท
  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตั้งไว้ 132,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 192,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ดังนี้
  - ผู้ชวยชางไฟฟ้า ตั้งไว้ 24,000 บาท
  - ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งไว้  24,000 บาท
  - ผู้ชวยเจ้าพนักงานประปา ตั้งไว้  24,000 บาท
  - ผู้ชวยนายชางเขียนแบบ ตั้งไว้  24,000 บาท
  - คนงาน ตั้งไว้  48,000 บาท
  - พนักงานขับรถยนต ตั้งไว้  24,000 บาท
  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตั้งไว้  24,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 1,327,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 387,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 280,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษให้แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557, 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล จังหวัดชลบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ 
เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558)
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
การแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหลักเกณฑที่กําหนด 
(ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้พนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิ์ได้รับคา
เชาบ้าน
ตามระเบียบฯ 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบลผู้มีสิทธิ์
ได้รับการชวยเหลือตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจายเป็น
  - คาจ้างเหมาซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ   
  - คาตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภค   
  - คาจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
  - คาวารสารตางๆ ฯลฯ   
  - คา พ.ร.บ. คาประกันภัยรถยนต ฯลฯ   
  - คาออกแบบ คาควบคุมงาน ที่จายให้แกเอกชน
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบินฯลฯ

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
คาใช้จายในการสอบเขตรังวัด จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสอบเขตรังวัดที่ดินสาธารณะ
ในตําบลหนองหงษ 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนตสวนกลาง เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับ
อากาศ ปรับปรุงซอมแซมถนนตําบลหนองหงษ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ ในสํานักงาน 
เชน แบบพิมพตางๆ กระดาษ แฟ้ม ซอง สมุดบัญชี 
ปากกา ดินสอ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส เทปพันสาย
ไฟ สายไฟ 
ปลั๊กไฟ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ สี ทินเนอร แปรง
ทาสี ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แมแรง กุญแจ
เลื่อน 
ยางรถยนต  ฟิลมกรองแสง  เครื่องยนต (อะไหล) ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 130,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง จารบี ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษ
โปสเตอร พูกัน สี รูปสีหรือขาวดํา  ที่ได้จากการอัด ขยาย และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก  โปรแกรม
และอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตางๆ เพื่อให้
สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนตสวนกลาง รถบรรทุกขยะ เครื่อง
พนหมอกควัน เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 

งานก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,000,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างศาลพระพรหมและศาลพระภูมิ องคการบริหารสวน
ตําบลหนองหงษ (กองการศึกษาฯ)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างศาลพระพรหม
และศาลพระภูมิ จํานวน 1 โครงการ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.กําหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 
หน้าที่ 10 ลําดับที่ 1)

โครงการกอสร้างหลังคาโดมเพื่อน้อง (กองการศึกษาฯ) จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างหลังคาโดมเพื่อน้อง จํานวน 1 โครงการ 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.กําหนด)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 32)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2564)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 1)

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริม อนุรักษ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 33 ลําดับที่ 2)
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โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษโลก พ.ศ. 2561) (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 15 ลําดับที่ 1)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 4,540,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 4,540,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 40,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของตางๆ ที่ไมเข้าลักษณะประเภท
วัสดุ
ตามรายการข้างต้น และอื่นๆ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 4,500,000 บาท
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 4,500,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ําประปา เพื่อนํามาใช้ดําเนินการกิจการ
ประปา
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงษ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

250,000

เงินสํารองจาย 693,730

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,900,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,700,000

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

30,000

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

50,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

900,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

200,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

250,000

เงินสํารองจาย 693,730

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,900,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,700,000

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

30,000

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

50,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

900,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

200,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,254,720

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 320,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,871,280 762,600 1,947,360 252,000 261,360 935,520

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

7,209,320 402,720 1,797,120 1,609,140 1,749,180

เงินประจําตําแหนง 324,000 18,000 60,000 60,000 78,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

180,000 24,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

139,940 77,880 163,740 108,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน 348,000 60,000 102,000 96,000 132,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

35,000 5,000 10,000 5,000 10,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  12:19:21 หน้า : 3/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,254,720

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 320,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,073,280 8,103,400

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,787,640 14,555,120

เงินประจําตําแหนง 78,000 618,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

48,000 252,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

192,000 681,560

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน 72,000 810,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 105,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

842,555 112,110 177,000 264,000 80,805 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

150,000 25,000 20,000 7,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 130,000 100,000 40,000 40,000 15,000 200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 370,000 180,000 40,000 5,000 1,050,000

คาชดใช้คาเสียหายหรือ
คาสินไหมทดแทน

5,000

คาใช้จายในการจัด
ประชุมประชาคมท้อง
ถิ่น

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

280,000 1,796,470

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

25,000 227,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 150,000 675,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 380,000 2,025,000

คาชดใช้คาเสียหายหรือ
คาสินไหมทดแทน

5,000

คาใช้จายในการจัด
ประชุมประชาคมท้อง
ถิ่น

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

90,000 20,000 40,000 20,000 15,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

180,000 20,000 60,000 30,000 20,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมสัมมนา

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 600,000

คาใช้จายในการสอบ
เขตรังวัด

โครงการชุมชนปลอดภัย 20,000

โครงการซักซ้อมอัคคีภัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําตู้น้ําดื่ม
หยอดเหรียญ

20,000

โครงการท้องถิ่น รักการ
อาน

10,000

โครงการป้องกันภัยทาง
ถนน

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000 205,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

310,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมสัมมนา

30,000 30,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 600,000

คาใช้จายในการสอบ
เขตรังวัด

50,000 50,000

โครงการชุมชนปลอดภัย 20,000

โครงการซักซ้อมอัคคีภัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําตู้น้ําดื่ม
หยอดเหรียญ

20,000

โครงการท้องถิ่น รักการ
อาน

10,000

โครงการป้องกันภัยทาง
ถนน

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดตอในชุมชน

30,000

โครงการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในครัว
เรือนและชุมชน

20,000

โครงการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในสถาน
ศึกษา

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ

10,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

30,000

โครงการฝึกอบรม
สุขาภิบาลอาหาร

30,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
กู้ชีพกู้ภัย

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดตอในชุมชน

30,000

โครงการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในครัว
เรือนและชุมชน

20,000

โครงการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในสถาน
ศึกษา

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ

10,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

30,000

โครงการฝึกอบรม
สุขาภิบาลอาหาร

30,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
กู้ชีพกู้ภัย

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอาชีพให้แก
ประชาชนในตําบล
หนองหงษ์

40,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่งาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และ อป
พร.

20,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพทักษะงาน
จราจร

10,000

โครงการเยาวชนไทยขับ
ขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร

20,000

โครงการเยาวชนไทย
หางไกลยาเสพติด

30,000

โครงการรณรงค์การลด
ปริมาณขยะ คัดแยก 
และนําขยะมูลฝอยกลับ
มาใช้ประโยชน์

50,000

โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวังป้องกันและควบ
คุมโรคไข้หวัดนก

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอาชีพให้แก
ประชาชนในตําบล
หนองหงษ์

40,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่งาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และ อป
พร.

20,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพทักษะงาน
จราจร

10,000

โครงการเยาวชนไทยขับ
ขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร

20,000

โครงการเยาวชนไทย
หางไกลยาเสพติด

30,000

โครงการรณรงค์การลด
ปริมาณขยะ คัดแยก 
และนําขยะมูลฝอยกลับ
มาใช้ประโยชน์

50,000

โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวังป้องกันและควบ
คุมโรคไข้หวัดนก

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันสําคัญทาง
รัฐพิธี

50,000

โครงการสงเสริม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้พิการ/ทุพพลภาพ

20,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนพัฒนาบทบาทสตรี

30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,000,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัต
 ิยราชนารี

100,000

โครงการสืบสานศิลปะ
การแสดงไทย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันสําคัญทาง
รัฐพิธี

50,000

โครงการสงเสริม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

30,000 30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้พิการ/ทุพพลภาพ

20,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนพัฒนาบทบาทสตรี

30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,000,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัต
 ิยราชนารี

100,000

โครงการสืบสานศิลปะ
การแสดงไทย

40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะปลูกจิตสํานึก
เพื่อป้องกันและตอต้าน
การทุจริตแกบุคลากร

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

โครงการอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงตอเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว

20,000

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 30,000 5,000 10,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 290,000 80,000 40,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000 10,000 5,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 2,320,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะปลูกจิตสํานึก
เพื่อป้องกันและตอต้าน
การทุจริตแกบุคลากร

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

30,000 30,000

โครงการอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงตอเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว

20,000

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 50,000 95,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 460,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,470,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 380,000 50,000 15,000 400,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 60,000 80,000 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

5,000 50,000 40,000

วัสดุสํานักงาน 110,000 60,000 50,000 20,000

วัสดุอื่น 50,000 10,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

คาบริการโทรศัพท์ 50,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000 45,000

คาไฟฟ้า 590,000 70,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ครุภัณฑ์กีฬา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 130,000 975,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 75,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 15,000 355,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

95,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 270,000

วัสดุอื่น 40,000 105,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 4,500,000 4,500,000

คาบริการโทรศัพท์ 50,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

135,000

คาไฟฟ้า 660,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ครุภัณฑ์กีฬา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 15,000 50,000

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
เบาะหนัง มีที่ท้าวแขน 
ล้อหมุนได้ จํานวน 1 ตัว

3,000

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
ปรับความสูงต่ําได้ เบาะ
หนัง มีที่วางแขน ล้อ
หมุนได้  จํานวน 3 ตัว

10,500

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2 จํานวน 1 เครื่อง

30,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2 จํานวน 3 ชุด

90,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง

22,000

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง จํานวน 2 
เครื่อง

19,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

30,000 195,000

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
เบาะหนัง มีที่ท้าวแขน 
ล้อหมุนได้ จํานวน 1 ตัว

3,000

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
ปรับความสูงต่ําได้ เบาะ
หนัง มีที่วางแขน ล้อ
หมุนได้  จํานวน 3 ตัว

10,500

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2 จํานวน 1 เครื่อง

30,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2 จํานวน 3 ชุด

90,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง

22,000

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง จํานวน 2 
เครื่อง

19,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED สี 
จํานวน 1 เครื่อง

15,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED สี 
จํานวน 3 เครื่อง

45,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 
เครื่อง

7,500

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี จํานวน 1 
เครื่อง

30,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพิ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี จํานวน 1 
เครื่อง

15,000

คาจัดซื้อเครื่องรับสง
วิทยุ จํานวน 2 เครื่อง

42,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED สี 
จํานวน 1 เครื่อง

15,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED สี 
จํานวน 3 เครื่อง

45,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 
เครื่อง

7,500

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี จํานวน 1 
เครื่อง

30,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพิ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี จํานวน 1 
เครื่อง

15,000

คาจัดซื้อเครื่องรับสง
วิทยุ จํานวน 2 เครื่อง

42,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  
จํานวน  3  เครื่อง

17,400

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จํานวน 1 เครื่อง

5,800

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 9 เครื่อง

22,500

คาจัดซื้อเครื่องออก
กําลังกายกลางแจ้ง 
จํานวน 10 เครื่อง 11 
รายการ

500,000

คาจัดซื้อตู้บานเปิด
กระจก 2 บาน  จํานวน 
2 ตู้

20,000

คาจัดซื้อตู้เหล็ก 3 ชั้น 
จํานวน 2 ตู้

10,000

คาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 
บาน จํานวน 1 ตู้

5,900

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 
บาน จํานวน 1 ตู้

5,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  
จํานวน  3  เครื่อง

17,400

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จํานวน 1 เครื่อง

5,800

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 9 เครื่อง

22,500

คาจัดซื้อเครื่องออก
กําลังกายกลางแจ้ง 
จํานวน 10 เครื่อง 11 
รายการ

500,000

คาจัดซื้อตู้บานเปิด
กระจก 2 บาน  จํานวน 
2 ตู้

20,000

คาจัดซื้อตู้เหล็ก 3 ชั้น 
จํานวน 2 ตู้

10,000

คาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 
บาน จํานวน 1 ตู้

5,900

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 
บาน จํานวน 1 ตู้

5,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน
เหล็ก พร้อมกระจก 
จํานวน 1 ตัว

6,000

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน
เหล็ก พร้อมกระจก 
จํานวน 2 ตัว

15,000

คาจัดซื้อเลื่อยยนต์ 
จํานวน 1 เครื่อง

30,000

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง

2,500

ลิฟท์โดยสารแบบไมมี
ห้องเครื่อง

2,600,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างศาล
พระพรหมและศาล
พระภูมิ องค์การบริหาร
สวนตําบลหนองหงษ์ 
(กองการศึกษาฯ)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน
เหล็ก พร้อมกระจก 
จํานวน 1 ตัว

6,000

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน
เหล็ก พร้อมกระจก 
จํานวน 2 ตัว

15,000

คาจัดซื้อเลื่อยยนต์ 
จํานวน 1 เครื่อง

30,000

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง

2,500

ลิฟท์โดยสารแบบไมมี
ห้องเครื่อง

2,600,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างศาล
พระพรหมและศาล
พระภูมิ องค์การบริหาร
สวนตําบลหนองหงษ์ 
(กองการศึกษาฯ)

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างหลังคา
โดมเพื่อน้อง (กองการ
ศึกษาฯ)

โครงการปรับปรุงตอ
เติมอาคาร
อเนกประสงค์ (อาคาร
สํานักงาน) พร้อมติดตั้ง
ป้ายข้อมูลขาวสาร อบต
.หนองหงษ์

500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการการบริหาร
จัดการเพื่อการ
สงเคราะห์สัตว์และการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ใน
การแก้ไขปัญหาสุนัข
จรจัดและสัตว์จรจัดใน
จังหวัดชลบุรี

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างหลังคา
โดมเพื่อน้อง (กองการ
ศึกษาฯ)

800,000 800,000

โครงการปรับปรุงตอ
เติมอาคาร
อเนกประสงค์ (อาคาร
สํานักงาน) พร้อมติดตั้ง
ป้ายข้อมูลขาวสาร อบต
.หนองหงษ์

500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการการบริหาร
จัดการเพื่อการ
สงเคราะห์สัตว์และการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ใน
การแก้ไขปัญหาสุนัข
จรจัดและสัตว์จรจัดใน
จังหวัดชลบุรี

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของที่
ทําการปกครองจังหวัด
ชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ
.

35,000

โครงการจัดงานพิธีใน
วันสําคัญเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์

65,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

18,500

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

120,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตครอบครัวไทย

17,500

โครงการอบรมกฎหมาย
ที่ควรรู้สูชุมชน อ.พาน
ทอง

27,000

อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีลอยกระทง 
อําเภอพานทอง

อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีวิ่งควายจังหวัด
ชลบุรี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของที่
ทําการปกครองจังหวัด
ชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ
.

35,000

โครงการจัดงานพิธีใน
วันสําคัญเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์

65,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

18,500

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

120,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตครอบครัวไทย

17,500

โครงการอบรมกฎหมาย
ที่ควรรู้สูชุมชน อ.พาน
ทอง

27,000

อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีลอยกระทง 
อําเภอพานทอง

62,000 62,000

อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีวิ่งควายจังหวัด
ชลบุรี

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัดงาน
นมัสการพระพุทธสิหิงค์ 
และงานสงกรานต์ 
จังหวัดชลบุรี

อุดหนุนโครงการจ้างครู
สอนภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) โรงเรียน
วัดหนองกาน้ํา

178,000

อุดหนุนโครงการ
ประเพณีกอพระทราย 
สภาวัฒนธรรมตําบล
หนองหงษ์

อุดหนุนโครงการ
ประเพณีทําบุญกลาง
บ้าน สภาวัฒนธรรม
ตําบลหนองหงษ์

อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนโรงเรียน
ขนาดเล็ก โรงเรียนวัด
หนองกาน้ํา

286,000

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัดโป่ง
ตามุข

1,722,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจัดงาน
นมัสการพระพุทธสิหิงค์ 
และงานสงกรานต์ 
จังหวัดชลบุรี

151,000 151,000

อุดหนุนโครงการจ้างครู
สอนภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) โรงเรียน
วัดหนองกาน้ํา

178,000

อุดหนุนโครงการ
ประเพณีกอพระทราย 
สภาวัฒนธรรมตําบล
หนองหงษ์

80,000 80,000

อุดหนุนโครงการ
ประเพณีทําบุญกลาง
บ้าน สภาวัฒนธรรม
ตําบลหนองหงษ์

10,000 10,000

อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนโรงเรียน
ขนาดเล็ก โรงเรียนวัด
หนองกาน้ํา

286,000

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัดโป่ง
ตามุข

1,722,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัด
หนองกะขะ(บุญยิ่ง
ประชานุกูล)

840,000

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัด
หนองกาน้ํา

525,000

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัดห้วย
ยาง

1,008,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างสํารวจความพึง
พอใจ เพื่อจายเป็นคา
จ้างองค์กร หรือสถาบัน
ที่เป็นกลาง เพื่อดําเนิน
การสํารวจความพึงพอ
ใจของผู้รับบริการฯ

30,000

รวม 12,779,730 21,653,115 2,188,810 12,881,220 3,036,040 2,611,645 3,252,520 85,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  12:19:22 หน้า : 33/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัด
หนองกะขะ(บุญยิ่ง
ประชานุกูล)

840,000

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัด
หนองกาน้ํา

525,000

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัดห้วย
ยาง

1,008,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างสํารวจความพึง
พอใจ เพื่อจายเป็นคา
จ้างองค์กร หรือสถาบัน
ที่เป็นกลาง เพื่อดําเนิน
การสํารวจความพึงพอ
ใจของผู้รับบริการฯ

30,000

รวม 356,000 5,535,920 80,000 4,540,000 69,000,000
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