
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์
อําเภอ ทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 62,443,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 13,407,500 บาท
งบบุคลากร รวม 8,438,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,440,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 540,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 47,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 47,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 92,000 บาท

    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,714,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
    5.1  ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
จํานวน    144,000.- บาท
    5.2  ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
จํานวน    114,000.- บาท
    5.3  ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
จํานวน     92,000.- บาท
    5.4  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล    จํานวน    2,364,000.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,998,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,057,200 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิน และจ่ายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี สังกัดสํานักงานปลัด ตําแหน่งปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล หัวหน้าสํานักงานปลัด นิติกร นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการ
งานทัวไป เจ้าพนักงานธุรการ 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของข้าราชการส่วนท้องถิน สังกัดสํานัก
งานปลัด เช่น ค่าครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิฯ ฯลฯ
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้า
ราชการส่วนท้องถินทีควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 425,800 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง นักจัดการงานทัวไป และ
ตําแหน่งนักการ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,094,400 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างสังกัดสํานักงานปลัด ตําแหน่ง ผู้
ช่วยนักทรัพยากรบุคคลผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับเครืองจักร
กลขนาดเบา คนงานทัวไป พนักงานขับรถยนต์ คนงานประจํารถขยะ ฯลฯ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 210,500 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างสังกัดสํานักงาน
ปลัด พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา คนงานทัวไป พนักงานขับรถ
ยนต์ คนงานประจํารถขยะ ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 4,190,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 325,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท. ตามทีได้รับการแต่งตังเพือปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าทีและที
ได้รับมอบหมาย เช่น กรรมการตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ/เปิดซองการ
จัดซือจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ/คณะกรรมการตามระเบียบ
กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคล หรือกรรมการอืนๆ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้า
ราชการส่วนท้องถิน และพนักงานจ้างของสํานักงานปลัดทีปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการตามคําสังทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการส่วนท้องถินของสํานักงาน
ปลัด ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 65,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถินของ
สํานักปลัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม
ถึงปัจจุบัน
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ค่าใช้สอย รวม 2,501,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,849,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการใดรายละเอียดดังต่อไป
นี  
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน  10,000
.-  บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ และข้อ
บังคับต่างๆ ค่ารับวารสาร เป็นต้น    
-ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าล้างรูป  จํานวน  3,000.-  บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าซักฟอก ค่ารถวางรถบรรทุก ค่าล้างรูป เป็นต้น
-ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  จํานวน  1,000,000.-  บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอย   ฯลฯ
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน  100,000.-  บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าทําแผน
พับ โปสเตอร์ ปฏิทิน สมุด-หนังสือประชาสัมพันธ์ วารสารประชาสัมพันธ์
และงานต่างๆ ทีต้องดําเนินการและอยู่ในอํานาจหน้าที
-ค่าเบียประกัน  จํานวน  10,000.-  บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกันรถยนต์สวนกลางขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหงส์
-ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  จํานวน  20,000.-  บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 
-ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน  700,000.-  บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
แบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก  ค่าขุดหลุม ค่าวางแนว ค่ากําจัด
วัชพืช ค่าใช้จ่ายในการทําประเมินความพึงพอใจประกอบการทํา
โบนัส และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีต้องดําเนินการและอยู่ในอํานาจหน้าที เป็น
ต้น 
-ค่าติดตังโทรศัพท์  จํานวน  2,000.-  บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่างๆ  ฯลฯ
-ค่าติดตังไฟฟ้า  จํานวน  2,000.- บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังไฟฟ้า
-ค่าติดตังประปา  จํานวน   2,000.- บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังประปา     

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 44,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
-ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินและประชุมคณะกรรมการต่างๆ  
    จํานวน        20,000.-  บาท
-ค่าเลียงรับรองเกียวกับการต้อนรับบุคคล คณะบุคคลต่างๆ       จํานวน 
     20,000.-  บาท
-ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จํานวน            2,000.- บาท
-พิธีเปิดอาคารต่างๆ   จํานวน            2,000.- บาท 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 2,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล
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ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ จํานวน 2,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริหารจอดรถ ณท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ของสํานักงานปลัดตามคําสังอนุมัติ
ของผู้บังคับบัญชาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
(ฝ่ายการเมือง)

จํานวน 50,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริหารจอดรถ ณท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ (ฝ่ายการเมือง) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง กรณีการเลือกตังเป็นการทัว
ไป หรือกรณีทดแทนตําแหน่งว่าง
ค่าเบียเลียงพยาน จํานวน 2,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงพยาน
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 2,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา ฯลฯ
โครงการ Office cleaning day จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการ Office cleaning day
โครงการจัดทําวารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต. จํานวน 70,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําวารสารเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ อบต. การจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์ หรือภารกิจอืนทีเกียวข้องตามอํานาจ
หน้าที
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

จํานวน 50,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง 
โครงการสํารวจทีสาธารณะในตําบลหนองหงส์ จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการสํารวจทีสาธารณะในตําบล
หนองหงส์ การออกหนังสือสําคัญทีหลวงและหรือภารกิจอืนใดทีเกียวเนือง
โครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

จํานวน 150,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพ
และศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่า
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 700,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น นํายางล้างจานและ
อุปกรณ์ นํายาล้างห้องนําและอุปกรณ์ ไม้กวาด พรมเช็ดเท้า ผ้าเช็ดมือ นํา
ดืม ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี นํา
มันเบรค ยางนอก ยางใน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่นนํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง จารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน นํายาต่างๆ เลือด เคมีภัณฑ์ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียนโปรส
เตอร์ พู่กันสี ฟิล์ม แมมโมรีการ์ด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 664,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 490,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานและไฟฟ้าสาธารณะที อบต.จํา
ต้องจ่าย เช่น ค่ไฟฟ้าสํานักงาน ค่าไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์ต่างๆ ใน
เขตพืนที ตําบลหนองหงส์
-ค่าไฟฟ้าสํานักงานทีทําการ และกิจการ อบต.
-ค่าไฟฟ้ากิจการประปา

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 24,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงานและทีสาธารณะในพืนทีรับ
ผิดชอบ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 60,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ ค่าโทรศัพท์
เคลือนที ตามอัตราทีระเบียบกฎหมายกําหนด และค่าใช้จ่ายในการเชือม
ต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 80,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าไรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไรษณี
ยากร และอุปกรณ์ทีเกียวเนือง ฯลฯ
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการเขียนปรับปรุงข้อมูล การดูแล
ระบบ การพัฒนาเว็ปประจําสํานักงาน www.nonghongs.go.th การ
สอนการใช้อินเตอร์เน็ต และการพัฒนาบุคลากรในสํานักงาน บุคคลที
สนใจตลอดถึงค่าธรรมเนียมการเช่าพืนทีการให้บริการอินเตอร์เน็ต การ
พัฒนาระบบการเชือมต่อระบบไร้สายโดยรอบอาคารสํานักงาน

งบลงทุน รวม 758,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 758,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีประชุม จํานวน 40,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีประชุม จํานวน 40 ตัว ใช้ในการประชุม
ต่างๆ
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร

จํานวน 200,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพร้อมติดตังซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จํานวน 1 ชุด
ตู้เหล็ก  2 บาน จํานวน 33,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 6 ตู้ ใช้
ในการเก็บแฟ้ม เอกสาร โดยมีรายละเอียด
1)มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชัน
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตู้เหล็ก 4 ลินชัก จํานวน 15,800 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กขนาด 4 ลินชัก จํานวน  2 ตู้ เพือเก็บ
ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตําบล โดยมีรายละเอียด
1)มีหูลินชัก
2)มีคุณสมบัติตามมาตรฐานครุภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 33,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 6 ตู้ เพือใช้ใน
สํานักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี
1)ตัวตู้ผลิตจากวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น
2)บานเลือนกระจกสามารถเลือนไปมาได้
3)ในตู้มีแผ่นชัน 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้ตามต้องการ

โต๊ะประชุม จํานวน 60,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะประชุม  จํานวน  30 ตัว เพือใช้ในการ
ประชุมต่างๆ 
    

โต๊ะพร้อมเก้าอีผู้บริหาร จํานวน 60,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอีผู้บริหาร จํานวน 4 ชุด เพือใช้
ในสํานักงาน
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 14,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 20 ล้านพิกเซล จํานวน 1  กล้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี
-เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 
-ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ (Image Sensor)
-มีระบบเฟลชในตัว
-สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือเมือ
ต้องการเปลียน
-สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
-มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองสํารองไฟ จํานวน 2,800 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน  1
 เครือง โดยมีรายละเอียด ดังนี
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพือซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อม
บํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลนาหลวงเสนตาม
โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือการจ้างของ อปท. ระดับ
อําเภอ (ทังนีสามารถเบิกจ่ายเงินได้ก็ต่อเมือได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรม
การอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับ
จังหวัด)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 873,400 บาท
งบบุคลากร รวม 568,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 568,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 362,700 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี สังกัดสํานักงานปลัด ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 205,700 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างสังกัดสํานักงานปลัด ตําแหน่ง ผู้
ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

งบดําเนินงาน รวม 295,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 47,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้า
ราชการส่วนท้องถิน และพนักงานจ้างของสํานักงานปลัดทีปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการตามคําสังทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการส่วนท้องถินของสํานักงาน
ปลัด ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยการนันกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 228,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 153,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพือให้ได้มาซึงบริการใด รายละเอียดดังต่อ
ไปนี  
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
-ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าล้างรูป 
-ค่าจ้างเหมาบริการ      เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าประชา
สัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก  ค่าขุด
หลุม ค่าวางแนว ค่ากําจัดวัชพืช ค่าใช้จ่ายในการทําประเมินความพึงพอ
ใจประกอบการทําโบนัส และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีต้องดําเนินการและอยู่ใน
อํานาจหน้าที เป็นต้น   
    

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี   
-ค่ารับรอง รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน 
-พิธีเปิดอาคารต่างๆ
-ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
โครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ อบต. พบประชาชน ในการจัด
ทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิน และเวทีแสดงความคิดเห็นต่างๆ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกและตลับหมึก
สี-ขาวดํา แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล สายเคเบิล เมนบอร์ด ฯลฯ

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,181,800 บาท
งบบุคลากร รวม 3,291,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,291,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,394,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิน และจ่ายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี สังกัดกองคลัง 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
ส่วนท้องถินทีควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 262,500 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี สังกัดกองคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 557,100 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง
งบดําเนินงาน รวม 822,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 205,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้า
ราชการส่วนท้องถิน และพนักงานจ้างของกองคลังทีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามคําสังทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการส่วนท้องถินของกองคลัง ซึง
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยการนันกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถินของ
กองคลัง ตามระเบียบว่าด้วยการนันกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 492,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่า
- ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่างๆ ค่ารับวารสาร
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
- ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าล้างรูป
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาปรับปรุง
แผนทีภาษี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 1,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ทีมีความจําเป็นและความเหมาะสม 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
ข้าราชการลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ฝ่ายประจําของกองคลังตามคําสัง
อนุมัติของผู้บังคับบัญชาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบันและค่าลงทะเบียน
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ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 1,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา สําหรับพิธีการ วันสําคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น และมี
ความสําคัญ 
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 300,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการประชาสัมพันธ์ภาษี จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าโครงการประชาสัมพันธ์ภาษี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์
รี นํามันเบรก ยางนอก ยางใน และวัสดุอืนๆ ทีเกียวเนือง ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง จารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน และอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ สติกเกอร์ สี พู่กัน แปรง ผ้าขาวดิบ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกและตลับหมึก
สี-ขาวดํา แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล สายเคเบิล เมนบอร์ด ฯลฯ

งบลงทุน รวม 68,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 68,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 27,500 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 5 ตู้ เพือ
ใช้ในสํานักงานโดยมีรายละเอียดดังนี
1)มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 11,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 2 ตู้ เพือใช้ใน
สํานักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี
1)ตัวตู้ผลิตจากวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น
2)บานเลือนกระจกสามารถเลือนไปมาได้
3)ในตู้มีแผ่นชัน 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้ตามต้องการ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที 1
 จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะพืนฐาน
 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก ( 4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่าดังนี
 1) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8
 แกน
 2) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz 
 -มีหน่วยแสดงผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือ
ดีกว่า ดังนี
  1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
 -มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 -มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 -มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 -มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
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เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (lnkjet) จํานวน 7,700 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์สําหรับประมวล
ผล แบบที 2 จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะพืนฐาน
-เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi 
หรือ 1,200 x 4,800 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ppm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10
 ภารพต่อนาที (ppm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,520,000 บาท
งบบุคลากร รวม 609,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 609,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 249,400 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถินสังกัดสํานักงาน
ปลัด ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดสํานัก
ปลัด ตําแหน่ง พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา คนงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของข้าราชการส่วนท้องถิน สังกัดสํานัก
งานปลัด ตําแหน่งพนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา คนงานทัวไป 

งบดําเนินงาน รวม 339,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้า
ราชการส่วนท้องถิน และพนักงานจ้างของสํานักงานปลัดทีปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการตามคําสังทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการส่วนท้องถินของสํานักงาน
ปลัด ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยการนันกําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 132,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 12,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพือให้ได้มาซึงบริการใด รายละเอียดดังต่อไป
นี  
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
-ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าล้างรูป  
-ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าประชา
สัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก  ค่าขุด
หลุม ค่าวางแนว ค่ากําจัดวัชพืช และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีต้องดําเนินการและ
อยู่ในอํานาจหน้าที เป็นต้น 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี   
-ค่าเลียงรับรองเกียวกับการต้อนรับบุคคล คณะบุคคลต่างๆ  
          

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
ข้าราชการฝ่าย ประจําของสํานักงานปลัดตามคําสังอนุมัติของผู้บังคับ
บัญชาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
และค่าลงทะเบียน
โครงการตามมาตราการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 15,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ในช่วงเทศกาล 
โครงการฝึกอบรม อปพร./ฝึกทบทวน อปพร. จํานวน 50,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการฝึกอรมทบทวน อปพร.
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์
รี นํามันเบรก ยางนอก ยางใน และวัสดุอืนๆ ทีเกียวเนือง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง จารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน และอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ฯลฯ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น เครืองดับเพลิงหัวฉีดนําดับ
เพลิง ท่อดูดนําดับเพลิง หัวกะโหลกเครืองสูบนําดับเพลิง ถังเคมีดับ
เพลิง ข้อต่อ ข้อแยก นํายาเคมีดับเพลิง และอืนๆ ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 571,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 571,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 1
 ตู้ เพือใช้ในการจัดเก็บแฟ้ม เอกสาร โดยมีรายละเอียด
1)  มีมือจับชนิดปิด
2)  มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3)  คุณสมบัติตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โต๊ะทํางาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี จํานวน 11,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ  1-2 พร้อม
เก้าอี จํานวน  2 ชุด ใช้ในสํานักงาน

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ตู้หัวฉีดนําดับเพลิงชนิดด้ามปืน จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้หัวฉีดนําดับเพลิงชนิดด้ามปืนมีคันโยก
เปิด-ปิดปรับระดับนําได้ 3 ระดับจํานวน 1 เครือง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 16,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สํานักงาน สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครือง มีคุณสมบัติพืนฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ   ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 3,300 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง มีคุณสมบัติพืนฐาน ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
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เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,800 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 1
 เครือง มีคุณสมบัติพืนฐาน ดังนี
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 500,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 746,500 บาท
งบบุคลากร รวม 529,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 529,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 323,800 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถินและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 205,700 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างสังกัดสํานักปลัดตําแหน่ง ผู้ช่วยนัก
วิชาการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 178,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้า
ราชการส่วนท้องถิน และพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม
คําสังผู้บังคับบัญชา

ค่าใช้สอย รวม 143,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 58,000 บาท
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
-ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าล้างรูป    
-ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าประชา
สัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก  ค่าขุด
หลุม ค่าวางแนว ค่ากําจัดวัชพืช และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีต้องดําเนินการและ
อยู่ในอํานาจหน้าที เป็นต้น  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
ข้าราชการฝ่ายประจําและพนักงานจ้างของสํานักงานปลัดตามคําสังอนุมัติ
ของผู้บังคับบัญชาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึงปัจจุบันและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 
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ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆ           
โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรม จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่เด็ก
และเยาวชน ประชาชนพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างลูกจ้าง
ประจํา คณะบริหารและสมาชิกสภา 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกและตลับหมึก
สี-ขาวดํา แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล สายเคเบิล เมนบอร์ด ฯลฯ

งบลงทุน รวม 39,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 1 ตู้ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี
1)มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 5,500 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 1 ตู้ เพือใช้ใน
สํานักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี
1)ตัวตู้ผลิตจากวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น
2)บานเลือนกระจกสามารถเลือนไปมาได้
3)ในตู้มีแผ่นชัน 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้ตามต้องการ

โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 8,500 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา จํานวน  1 ชุด โดยมีรายละเอียดดัง
นี
1)ทําด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่บูชาขนาด 9 นิว
2)มีฐานรองโต๊ะหมู่
3)มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิน

พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 3,500 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน  1 ตัว โดยมีราย
ละเอียด
1)ใบพัดขนาด 25 นิว
2)ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองสํารองไฟ ขนาด 1 KVA จํานวน 6,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 1 kVA  จํานวน 1
 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี  
1)มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
2)สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ รายจ่ายเพือ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,603,100 บาท
งบบุคลากร รวม 2,090,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,090,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,361,800 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี ตําแหน่งครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้
แดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ตําแหน่งครูคศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ควนไม้แดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
ป่า

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 657,200 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน  นาป่า ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
เกิดผล ตําแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 29,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ควนไม้แดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
ป่า

งบดําเนินงาน รวม 3,355,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 88,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 9,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้า
ราชการส่วนท้องถิน และพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม
คําสังผู้บังคับบัญชา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 79,500 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิน
ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิด
ผล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า
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ค่าใช้สอย รวม 1,083,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร จํานวน 90,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
ข้าราชการฝ่ายประจําและพนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามคําสัง
อนุมัติของผู้บังคับบัญชาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบันและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเบิกจ่ายโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาป่า 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 963,600 บาท
ตังไว้เพือรองรับเงินอุดหนุนทัวไป ด้านการศึกษาโดยเบิกหักผลักส่งเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้
แดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
ป่า ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ตามรายการดังนี
-สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
-สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาป่า เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 2,183,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 9,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ควนไม้แดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
ป่า เช่น เครืองเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 9,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาป่า เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,129,700 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กเล็ก เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า โรงเรียนบ้าน
นาเกิดผล โรงเรียนวัดคงคาเจริญ โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนนครศรี
ธรรมราชปัญญานุกูล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 6,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์เพือใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 9,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเกษตรเพือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ควนไม้แดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
ป่า

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 6,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านควนไม้แดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาป่า เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ

วัสดุกีฬา จํานวน 6,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬาเพือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน
ไม้แดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 9,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เพือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาป่า

งบลงทุน รวม 523,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 129,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้ชันวางรองเท้า จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ชันวางรองเท้า ขนาดไม่น้อยกว่า 67x30 
ซม.สูง 60 ซม. จํานวน 10 ตู้ เพือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
ป่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล
ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บขนาดชนิด 2 บาน (มอก.) จํานวน 1
 ตู้ เพือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาเกิดผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า
โดยมีรายละเอียดดังนี
1)มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 5,500 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 1 ตู้ เพือใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิด
ผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า
โดยมีรายละเอียดดังนี
1)ตัวตู้ผลิตจากวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น
2)บานเลือนกระจกสามารถเลือนไปมาได้
3)ในตู้มีแผ่นชัน 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้ตามต้องการ

โต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอี จํานวน 45,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอี ขนาด 60  x 120 
ซม.สูง 50 ซม. พร้อมเก้าอี 6 ตัว จํานวน 9 ชุด เพือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านควนไม้แดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า

วันทีพิมพ์ : 25/10/2561  10:38:23 หน้า : 19/36



ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองเล่น ดีวีดี จํานวน 3,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่น ดีวีดี จํานวน 2 เครือง เพือใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล โดยมีราย
ละเอียดดังนี เป็นเครืองเล่น ดีวีดี รองรับ USB มีช่องต่อไมโครโฟนควบ
คุมด้วยรีโมทคอนโทรล

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
คูลเลอร์ใส่นํา จํานวน 2,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคูลเลอร์ใส่นํา จํานวน 1 ถัง เพือใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล โดยมีรายละเอียดดังนี ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลางไม่น้อยกว่า 32 เซนติเมตร สูง 44 เซนติเมตร บรรจุนําได้ไม่น้อย
กว่า 25 ลิตร ผลิตจากวัสดุไม่เป็นสนิม มีฝาปิด
เครืองกรองนํา จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจดซือเครืองกรองนํา จํานวน 2 เครือง เพือใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง โดยมี
รายละเอียดดังนี สามารถกรองกลิน สี คลอรีน Resin Filter กรองหิน
ปูน ปรับสภาพนํา ความละเอียดการกรองมากกว่าหรือเท่า
กับ 0.0001 ไมครอน สามารถกําจัดไวรัส แบคทีเรีย โลหะหนัก สาร
เคมี มีระบบ Pqst carton filter ปรับรสชาตินํา
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 18,800 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เย็น จํานวน 2 ตู้ เพือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง โดยมีรายละเอียด ขนาด
บรรจุ 7 คิวบิกฟุต ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (ตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน
ไม้แดง เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 393,500 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการปรับปรุงอาคารสถานทีและจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 160,000 บาท

ตังไว้เพือปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง หมู่ที 8 โดย
การติดตังกันสาดโครงเหล็ก จํานวน 2 จุด รายละเอียดตามแบบแปลน
ที อบต.หนองหงส์กําหนด 

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการติดตังกล้องวงจรปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 233,500 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่า
-ติดตังกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง หมู่ที 8 ทังสอง
อาคาร โดยแยกเครืองบันทึกอาคารละ 1 ชุด รวมจํานวนกล้องทังหมด 21
 ตัว รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.หนองหงส์ กําหนด เป็น
เงิน 197,000 บาท
-ติดตังกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล หมู่ที 5 จํานวน 4
 ตัว พร้อมเครืองบันทึกจํานวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต
.หนองหงส์ กําหนด เป็นเงิน 36,500 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,634,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,634,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,634,000 บาท
-อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองหงส์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.)จํานวน     1,544,000.- บาท
ตังไว้เพือรองรับเงินอุดหนุนทัวไป ด้านการศึกษา ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน เพืออุด
หนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาเกิดผล โรงเรียนวัดคงคา
เจริญ โรงเรียนบ้านคลองขุด 
-อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนปฐมวัย จํานวน      30,000.- บาท
ตังไว้เพืออุดหนุนโรงเรียนบ้านนาเกิดผล
-อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนปฐมวัย จํานวน       30,000.- บาท
ตังไว้เพืออุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองขุด
-อุดหนุนโครงการจ้างครูผู้ดูแลนักเรียนระดับปฐมวัย  จํานวน  30,000
.- บาท
ตังไว้เพืออุดหนุนโรงเรียนวัดคงคาเจริญ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 50,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพือให้
ประชาชนในพืนทีตําบลหนองหงส์มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในพืนทีตําบลหนองหงส์
โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอยใน
พืนทีตําบลหนองหงส์

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ยาฉีดพ่นหมอก
ควันกําจัดยุง ยารักษาโรคระบาดอืนๆ ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 70,000 บาท
    อุดหนุนอาสาสมัคร อสม.  จํานวน      70,000.- บาท
        ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับการจัดกิจกรรมของ อสม. ตาม
โครงการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน และการดําเนินกิจกรรมอืนใดตามที
เกียวเนือง ฯลฯ
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรือรังและผู้ป่วยเอดส์

จํานวน 100,000 บาท

    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ส่งเสริมการจัดกิจกรรม จัดซือเครือง
มือ อุปกรณ์หรือเครืองช่วยเหลือความพิการสําหรับการดํารงชีพในชีวิต
ประจําวันของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตามอํานาจหน้าที

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 12,629,176 บาท
งบบุคลากร รวม 3,074,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,074,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,919,760 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถินประจําปี และเงินปรับปรุง
เงินเงินเดือนข้าราชการ ส่วนท้องถินประจําปี กองช่าง 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของข้าราชการส่วนท้องถิน เช่น เงิน
เพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ ฯลฯ สังกัดกองช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
 ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้า
ราชการส่วนท้องถิน ทีควรได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 940,320 บาท
 ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราว เงินปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ ฯลฯ สังกัดกองช่าง

งบดําเนินงาน รวม 1,835,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการต่างๆ อันเป็นประโยชน์
ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล  ตามทีกฎหมายกําหนด เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการกําหนดราครากลาง ตามมติ ครม., ค่าตอบแทนตรวจแบบ
แปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร , ค่าตอบ
แทนผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม สาขาวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ค่าเบีย
ประชุม ค่าตอบแทนบุคลากรทียืมตัวจากส่วนราชการอืน เป็นต้น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พนักงานส่วนท้องถินและพนักงานจ้าง สังกัดกองช่างทีปฏิบัติ
ราชการนอกเวลาราชการตามคําสังทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนท้องถิน สังกัดกองช่าง ซึงมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลส่วนท้องถิน
สังกัดกองช่าง ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 1,175,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็น
    -  ค่าจ้างเหมาถ่ายสําเนาแบบแปลน
    -  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  แผ่นพับใบปลิวต่างๆ เกียว
กับการประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย เช่น พรบ
.ขุดดินและถมดิน พรบ.นํามันและเชือเพลิง พรบ.ควบคุมอาคาร และข้อ
บังคับต่างๆ  ค่ารับวารสาร
    -  ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุกสิงของสัมภาระต่างๆ
    -  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าล้างรูป  จ้างอัดภาพถ่าย  ค่าจ้างประชา
สัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ  ค่าบริการกําจักปลวก  ค่าขุด
หลุม  ค่าวางแนว  ค่ากําจัดวัชพืช  
    -  ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน ค่า
ธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบทีดิน ค่าประกันภัยรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็น
    -  ค่ารับรองบุคคลและคณะบุคคล
    -  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึงเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา  งานปีใหม่ งาน
วันเด็ก งานสงกรานต์ วันกตัญ ู งานลอยกระทง เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ จํานวน 120,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
        ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับ
เป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,000,000 บาท
    -  ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครืองอัด
สําเนา รถจักรยานยนต์  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองปรับ
อากาศ  ตู้  โต๊ะ  เก้าอี  ตู้เก็บเอกสาร  ฯลฯ
    -  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน เช่น อาคารสํานัก
งาน  อาคารโรงประชุม  ถนน  ประปา  ไฟฟ้า  ฯลฯ  วัสดุต่างๆ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ ฯลฯ  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเกียวกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้า  สายไฟ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเกียวกับวัสดุงานก่อสร้าง 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเกียวกับวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยาง
ใน  ยางนอก  ผ้าเบรก  โซ่  สเตอร์  หลอดไฟ  ฯลฯ สําหรับ รถ
จักรยานยนต์  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเกียร์ นํามันเฟืองท้าย นํามันไฮดรอลิค ฯลฯ สําหรับรถของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์ และ รถของส่วนราชการอืน ในพืนที
ตําบลหนองหงส์  

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร สารเคมีป้องกันและกําจัดวัชพืช และ
อุปกรณ์ ฯลฯ    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเกียวกับ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไม้
กระดาน  สี  พู่กัน  แปรง และอุปกรณ์ต่อพ่วง , เก็บข้อมูลไฟล์
ดิจิตอล เกียวกับกล้องถ่ายภาพ ฯลฯ  

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของเครืองแต่งกายต่างๆ เช่น รองเท้า ถุง
มือ หมวก แว่นตา เสือ อุปกรณ์ป้องกัน ฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  แผ่นดิสก์  แผ่นCD  หมึกพิมพ์  สาย
ต่อพ่วงต่างๆ ฯลฯ

วัสดุสํารวจ จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเกียวกับวัสดุงานสํารวจ 

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของอืนๆ ทีไม่สามารถจัดเข้าประเภทหนึง
ประเภทใดได้

งบลงทุน รวม 7,101,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 721,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะทํางาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี จํานวน 5,500 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน พร้อม
เก้าอี  ระดับ 1-2  จํานวน 1 ชุด     
โต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี  ระดับ 3-6  จํานวน 1 ชุด 
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ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองสูบนําบาดาลใช้ในงานซ่อมบํารุงรักษา หมู่ที 10 จํานวน 40,000 บาท
    ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 10 บ้านโน๊ะ เป็นเครืองสูบ
นํา Submersiber Pumps ขนาด 2 แรงม้า จํานวน 1 เครือง 
เครืองสูบนําบาดาลใช้ในงานซ่อมบํารุงรักษา หมู่ที 12 จํานวน 40,000 บาท
  ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 12 บ้านนาใหญ่ เป็นเครืองสูบ
นํา Submersiber Pumps ขนาด 2 แรงม้า จํานวน 1 เครือง 
เครืองสูบนําบาดาลใช้ในงานซ่อมบํารุงรักษา หมู่ที 13 จํานวน 40,000 บาท
  ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 13 บ้านหนองนูด เป็นเครืองสูบ
นํา Submersiber Pumps ขนาด 2 แรงม้า จํานวน 1 เครือง 
เครืองสูบนําบาดาลใช้ในงานซ่อมบํารุงรักษา หมู่ที 14 จํานวน 40,000 บาท
  ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 14 บ้านยวนไม้ขาว เป็นเครืองสูบ
นํา Submersiber Pumps ขนาด 2 แรงม้า จํานวน 1 เครือง 
เครืองสูบนําบาดาลใช้ในงานซ่อมบํารุงรักษา หมู่ที 3 จํานวน 40,000 บาท
    ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 3 บ้านทางข้าม เป็นเครืองสูบ
นํา Submersiber Pumps ขนาด 2 แรงม้า จํานวน 1 เครือง 
เครืองสูบนําบาดาลใช้ในงานซ่อมบํารุงรักษา หมู่ที 8 จํานวน 40,000 บาท
   ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 8 บ้านควนไม้แดง เป็นเครืองสูบ
นํา Submersiber Pumps ขนาด 2 แรงม้า จํานวน 1 เครือง 
เครืองสูบนําบาดาลใช้ในงานซ่อมบํารุงรักษา หมู่ที 9 จํานวน 40,000 บาท
   ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 9 บ้านแสว เป็นเครืองสูบ
นํา Submersiber Pumps ขนาด 2 แรงม้า จํานวน 1 เครือง 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ สําหรับประปาหมู่บ้าน จํานวน 30,000 บาท

    ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 14 บ้านยวนไม้ขาว
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 400,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถบรรทุกติดตังกระเช้า

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,380,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาลุ่มจากบ้านนายเจริญ 
ทองกระจ่าง-บ้านนายเนือง ดอกกะฐิน หมู่ที 1

จํานวน 400,400 บาท

    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาลุ่ม หมู่
ที 1 ระยะทาง 160 เมตร    ผิวจราจรกว้างเฉลีย 4.00 เมตร หรือมีพืนที
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ไหล่ทางหินคุลกกว้างเฉลียข้าง
ละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1  ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที อบต.หนองหงส์ กําหนดเลข
ที 820-60-......    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี ประจําปี พ.ศ
. 2561-2564 ข้อที 45 หน้าที 193)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวังกุ้ง หมู่ที 8 จํานวน 415,400 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวังกุ้ง หมู่
ที 8 ระยะทาง 160 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลีย 4.00 เมตร หรือมีพืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลียข้าง
ละ 0.30 เมตร พร้อมวางท่อระบายนําคสล. ขนาด  เส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 x 1.00 จํานวน 8 ท่อน (มอก.คุณภาพชัน3) พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1  ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที อบ
ต.หนองหงส์ กําหนดเลขที 820-60- 35 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิน  4 ปี ประจําปี พ.ศ. 2561-2564 ข้อที 105 หน้าที 223)
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายวงแหวน หมู่ที 10 จํานวน 403,500 บาท
     ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง สายวงแหวน หมู่ที 10 ระยะ
ทาง 270 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลีย 4.00 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. โดยการก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.หนองหงส์ กําหนดเลข
ที 820-60- 34 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี ประจําปี พ.ศ
. 2561-2564 ข้อที 146 หน้าที 243)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิว 3 ชัน สายบ้านนายฟอง รัตนกระจ่าง 
ถึงบ้านนางบรรจ่าง หมู่ที 11

จํานวน 400,000 บาท

    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิว 3 ชัน สายบ้าน
ฟอง รัตนกระจ่าง ถึงบ้านนางบรรจ่าง หมู่ที 11 
        ช่วงที 1 กม.0+000.00-กม.0+030 ผิวจราจรกว้างเฉลีย 3.00
 เมตร ระยะทาง 30.00 เมตร 
        ช่วงที 2 0+03.00-กม.0+290.00 ผิวจราจรกว้างเฉลีย 4.00
 เมตร ระยะทาง 260 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรทัง 2 ช่วง ไม่น้อย
กว่า 1,130.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปที อบต.หนองหงส์กําหนด เลขที 820-60-
44 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี ประจําปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 213 ข้อที 86)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวจราจรลาดยาง 3 ชัน สายบ้านนาย
ประนอม มหาสุข ถึงอ่าวนกร้อง หมู่ที 9

จํานวน 390,500 บาท

    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายประนอม มหา
สุข ถึงอ่าวนกร้อง หมู่ที 9  ระยะทาง 290 เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลีย 4.00 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,160 ตาราง
เมตร โดยการขุดรือผิวจราจรเดิมแล้วเสริมวัสดุหินคลุก 0.15 เมตร บด
อัดแน่น แล้วปูผิวจราจรชนิดลาดยาง 3 ชัน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปที อบต.หนอง
หงส์ กําหนดเลขที 820-60-38 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี ประจําปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 209 ข้อที 77)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายวีระศักดิ เอียมสวัสดิ หมู่ที 6 จํานวน 383,300 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเหนือ หมู่
ที 6 ระยะทาง 215 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลีย 4.00 เมตร หรือมีพืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. โดยก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตหนา 0.05 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.หนองหงส์ กําหนดเลข
ที 820-60-    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี ประจําปี พ.ศ
. 2561-2564 ข้อที 60 หน้าที 200)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนาใหญ่ หมู่ที 12 จํานวน 399,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านนาใหญ่ หมู่
ที 12 ระยะทาง 302 เมตร  ผิวจราจรกว้างเฉลีย 4.50 เมตร หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า 1,359 ตาราเมตร โดยการปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตหนาเฉลีย 0.05 เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปที อบต.หนองหงส์กําหนด เลข
ที 820-60-40 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี ประจําปี พ.ศ
. 2561-2564 ข้อที 91 หน้าที 216)
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โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพิมเติมจากอาคารเดิม จํานวน 1,400,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพิมเติมจากอาคาร
เดิม หมู่ที 2 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนที อบต.หนองหงส์กําหนด เลขที 820-60-...... ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 48 ข้อที 2
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายต่อเขตนาโพธิ จดเขตสายตําบลควนกรด 
(สายหนองนูด) หมู่ที 13

จํานวน 401,100 บาท

    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายต่อเขตนาโพธิ  จดเขต
สายตําบลควนกรด (สายหนองนูด) หมู่ที 13 ระยะทาง 215 เมตร  ผิว
จราจรกว้างเฉลีย 4.50 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 967.50 ตร.ม. โดยการก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1  ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.หนองหงส์ กําหนดเลข
ที 820-60- 36 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี ประจําปี พ.ศ
. 2561-2564 ข้อที 97 หน้าที 219)
โครงการซ่อมสร้างถนนสายบ้านยวนไม้ขาว-ป้ายเกาะปริง หมู่ที 14 จํานวน 399,400 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านยวนไม้
ขาว-ป้ายเกาะปริง หมู่ที 14 ระยะทางยาว 340 เมตร ผิวจราจรกว้าง
เฉลีย 4.00 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 1,360ตารางเมตร โดยการปูผิว
จราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลีย 0.05 เมตร ป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปที อบต.หนอง
หงส์กําหนด เลขที 820-60-41 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี ประจําปี พ.ศ. 2561-2564 ข้อที 158 หน้าที 249)
โครงการบุกเบิกถนนสายนาป่าซอย 8 ถึงโรงอิฐ หมู่ที 4 จํานวน 421,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายนาป่าซอย8 ถึงโรงอิฐ หมู่ที 4 
ช่วงที 1 ผิวจราจรกว้างเฉลีย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,160.00
 เมตร ถมดินยกระดับ จํานวน 1,232.50 ลบ.ม.(หลวม) พร้อมเกลียบด
ทับ
ช่วงที 2 ผิวจราจรกว้างเฉลีย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 125.00 เมตร ถม
ดินยกระดับ จํานวน 132.81 ลบ.ม.(หลวม) พร้อมเกลียบดทับหรือมีพืนที
ผิวจราจร รวมทัง 2 ช่วง ไม่น้อยกว่า 5,140.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปที อบต
.หนองหงส์กําหนด เลขที 820-60-43 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4
 ปี ประจําปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 176 ข้อที 12)

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ จํานวน 186,600 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
-เสาธงหน้าอาคารเอนกประสงค์ สูง 9.00 เมตร จํานวน 1 ต้น ราย
ละเอียดตามแบบรูปที อบต.หนองหงส์กําหนด เลขที 820-60-39 
-ติดตังระบบกล้องวงจรปิดและระบบรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ณ
 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที 2 รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.หนอง
หงส์กําหนด เลขที 820-60-.... (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 48 ข้อ 1
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โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง สายหลังโรงเรียน
พยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง) หมู่ที 7

จํานวน 390,000 บาท

    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขา
ทุ่งสง สายหลังโรงเรียนพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง) หมู่
ที 7 จํานวน 390,000.-บาท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค สาขา
ทุ่งสง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี ประจําปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 299 ข้อที 301)
โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง สายหลังโรงเรียน
บ้านนาเกิดผล หมู่ที 5

จํานวน 390,000 บาท

    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขา
ทุ่งสง สายหลังโรงเรียนนาเกิดผล หมู่ที 5 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบการประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาทุ่งสง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี ประจําปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 297 ข้อที 295)

งบรายจ่ายอืน รวม 50,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 50,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 50,000 บาท
    ค่าชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา (ค่าK) หรือค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวเนืองกับค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน รวม 568,396 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 568,396 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 568,396 บาท

1.ปรเภทขยายเขตไฟฟ้า เพือจ่ายเป็นขยายเขตไฟฟ้า รวม
จํานวน 35,824 บาท
    1.โครงการขยายเขตไฟฟ้า ปักเสาพาดสายเข้าถึงประปา บ้านนายวีระ
ศักดิ คําแหง หมู่ที 9  จํานวน 35,823.60 บาท โดย ปักเสา คอร
. ขนาด 8 เมตร จํานวน 4 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต
.มม.จํานวน 2 เส้น ระยะทาง 70 เมตร พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน (เมน
ชายคา) รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้า

    2.ประเภทไฟฟ้าสาธารณะ เพือจ่ายเป็นค่าติดตังระบบไฟฟ้าสาธารณะ  
จํานวน 532,573 บาท  ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าติดตังระบบไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านทางข้าม หมู่ที 3 รายละเอียดดังนี 
        2.1 โครงการติดตังระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนสายหน้าอนามัยทาง
ข้าม หมู่ที 3 รวม จํานวน 61,894.84 บาท 
-แผนแรงตํา พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม จํานวน 2
 เส้น ระยะทาง 130 เมตร
-แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม
 จํานวน 1 เส้น ระยะทาง 460 เมตร ติดตังโคมไฟฟ้า 2x36
 วัตต์ จํานวน 6 ชุด รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้า
        2.2โครงการติดตังระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายลําประ-สีแยกทาง
ข้าม หมู่ที 3 จํานวน 103,274.15 บาท 
-แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม
 จํานวน 1 เส้น ระยะทาง 1,200 เมตร ติดตังโคมไฟฟ้า 2x36
 วัตต์ จํานวน 17ชุด รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้า
        2.3 โครงการติดตังระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายศาลาพ่อท่าน
คล้าย-ยวนไม้ขาว หมู่ที 3 จํานวน 56,429.34 บาท 
-แผนแรงตํา พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม จํานวน 2
 เส้น ระยะทาง 80 เมตร
-แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม
 จํานวน 1 เส้น ระยะทาง 460 เมตร ติดตังโคมไฟฟ้า 2x36
 วัตต์ จํานวน 6 ชุด รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้า
        2.4 โครงการติดตังระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายป้ายเกาะ
ปลิง-พรุเจ หมู่ที 3 จํานวน 91,777.20บาท 
-แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม
 จํานวน 1 เส้น ระยะทาง 1,000 เมตร ติดตังโคมไฟฟ้า 2x36
 วัตต์ จํานวน 14 ชุด รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้า
        2.5 โครงการติดตังระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายสามแยกทาง
ข้าม หมู่ที 3 จํานวน 137,722.15 บาท 
-แผนแรงตํา พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม จํานวน 2
 เส้น ระยะทาง 320 เมตร
-แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม
 จํานวน 1 เส้น ระยะทาง 1,220 เมตร ติดตังโคมไฟฟ้า 2x36
 วัตต์ จํานวน 16 ชุด รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้า
        2.6 โครงการติดตังระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายแยกลําประ
ใต้ หมู่ที 3 จํานวน 81,474.68 บาท 
-แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม
 จํานวน 1 เส้น ระยะทาง 940 เมตร ติดตังโคมไฟฟ้า 2x36
 วัตต์ จํานวน 13 ชุด รายละเอียดตามมาตรฐานการไฟฟ้า
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี ประจําปี พ.ศ. 2561-2564 ข้อ
ที 320 หน้าที 304)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 714,700 บาท
งบบุคลากร รวม 517,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 517,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 305,700 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิน และจ่ายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี สังกัดสํานักงานปลัด ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 212,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างสังกัดสํานักงานปลัด ตําแหน่ง ผู้
ช่วยนักพัฒนาชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 197,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 67,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้า
ราชการส่วนท้องถิน และพนักงานจ้างของสํานักงานปลัดทีปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการตามคําสังทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการส่วนท้องถินของสํานักงาน
ปลัด ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยการนันกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิน
ของสํานักงานปลัด ตามระเบียบว่าด้วยการนันกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพือให้ได้มาซึงบริการใด รายละเอียดดังต่อ
ไปนี  
         - ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
         - ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าล้างรูป 
         - ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าประชา
สัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก  ค่าขุด
หลุม ค่าวางแนว ค่ากําจัดวัชพืช และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีต้องดําเนินการและ
อยู่ในอํานาจหน้าที เป็นต้น 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี   
         ค่าเลียงรับรองเกียวกับการต้อนรับบุคคล คณะบุคคลต่างๆ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของข้าราชการฝ่ายประจําของสํานักงานปลัดตามคําสังอนุมัติของผู้บังคับ
บัญชาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
และค่าลงทะเบียน
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โครงการป้องกันและบําบัดยาเสพติดให้โทษในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 50,000 บาท
    ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบําบัดยาเสพติดให้โทษใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบล  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 670,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 670,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานแข่งขันกีฬา เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืมค่าอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถาน
ที ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีประจําสนาม ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าทีจัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วย
รางวัล เงินหรือของรางวัล และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองหงส์เกมส์ จํานวน 500,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬา เช่น ค่าชุดกีฬา ค่า
อาหารว่างและเครืองดืมค่าอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่าย
เกียวกับสถานที ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีประจําสนาม ค่า
ตอบแทนเจ้าหน้าทีจัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่
หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 100,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอน ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าทีในการควบคุมหรือผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าทีอืนทีจําเป็น ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกซ้อมกีฬา ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา พร้อม
รองเท้า ถุงเท้า ของผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีใช้
ในการแข่งขันกีฬา 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬาให้แก่หมู่บ้านในพืนทีตําบลหนองหงส์
และเพือใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 464,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 426,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 426,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 60,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่า
รับรอง ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องใน
การจัดงาน 
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โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญของชาติ จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่า
รับรอง ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องใน
การจัดงาน

โครงการทําบุญวันพระและวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่า
รับรอง ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องใน
การจัดงาน

โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่า
รับรอง ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องใน
การจัดงาน

โครงการลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่า
รับรอง ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องใน
การจัดงาน

โครงการและกิจกรรมเนืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่า
รับรอง ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องใน
การจัดงาน

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่า
รับรอง ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องใน
การจัดงาน 

โครงการวันท้องถินไทย จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่า
รับรอง ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องใน
การจัดงาน
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โครงการวันผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่า
รับรอง ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องใน
การจัดงาน 

งบเงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 38,000 บาท
-อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอทุ่งสง จํานวน       10,000.- บาท
ตังไว้เพือจ่ายให้กับทีทําการปกครองอําเภอทุ่งสงในการจัดทํา
โครงการ การจัดงานประเพณีเดือนสิบ  
-อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอทุ่งสง จํานวน        3,000.- บาท
ตังไว้เพือจ่ายให้กับทีทําการปกครองอําเภอทุ่งสงในการจัดทําโครงการ สืบ
สานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน “ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึนธาตุ” 
-อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอทุ่งสง จํานวน       20,000.- บาท
ตังไว้เพือจ่ายให้กับทีทําการปกครองอําเภอทุ่งสงในการจัดทํา
โครงการ การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอําเภอทุ่งสง 
-อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอทุ่งสง จํานวน         5,000.- บาท
ตังไว้เพือจ่ายให้กับทีทําการปกครองอําเภอทุ่งสงในการจัดทําโครงการ จัด
งานรัฐพิธี 
 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 726,000 บาท
งบบุคลากร รวม 317,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 317,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 317,500 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถินสังกัดสํานักงาน
ปลัด ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี

งบดําเนินงาน รวม 403,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 81,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการเดินทางมาประชุมของคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยการนัน
กําหนด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้า
ราชการส่วนท้องถิน และพนักงานจ้างของสํานักงานปลัดทีปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการตามคําสังทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการส่วนท้องถินของสํานักงาน
ปลัด ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยการนันกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิน
ของสํานักงานปลัด ตามระเบียบว่าด้วยการนันกําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 322,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 17,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่า
-ค่าถ่ายเอกสาร 
-ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
-ค่าซักฟอก  
-ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
-ค่าระวางรถบรรทุก  
-ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) 
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)
-ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
-ค่าเบียประกัน  
-ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  
-ค่าจ้างเหมาบริการ  
-ค่าติดตังโทรศัพท์  
-ค่าติดตังไฟฟ้า  
-ค่าติดตังประปา
-ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ 
ฯลฯ      

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี   
        ค่าเลียงรับรองเกียวกับการต้อนรับบุคคล คณะบุคคลต่างๆ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่า
ลงทะเบียนต่างๆ

จํานวน 10,000 บาท

    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของข้าราชการฝ่ายประจําของสํานักงานปลัดตามคําสังอนุมัติของผู้บังคับ
บัญชาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
และค่าลงทะเบียน      

โครงการคลังความรู้ชุมชน "แหล่งเรียนรู้มีชีวิต รวมความคิด พัฒนาความ
เป็นอยู่"

จํานวน 80,000 บาท

    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดตังคลังความรู้ชุมชน “แหล่งเรียนรู้มีชีวิต รวม
ความคิด พัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน” ตําบลหนองหงส์
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่งานบริการวิชาการเพือเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน

จํานวน 50,000 บาท

    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
งานบริการวิชาการเพือเสริมความเข้มแข็งของชุมชน เพือเพิมพูนความรู้
และแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร
โครงการฝึกอบรมการเลียงสัตว์ จํานวน 30,000 บาท

    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการเลียงสัตว์
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โครงการฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตรและพัฒนาฝีมือ จํานวน 30,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการฝึกอบรมทางการเกษตรและพัฒนา
ฝีมือด้านต่างๆ เช่น การแปรรูป การทําบรรจุภัณฑ์ การคหกรรม ฯลฯ
โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิต
ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทําหมันสุนัข จํานวน 50,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมและรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทําหมันสุนัข 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน  จํานวน 1
 ตู้ เพือใช้ในศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
โดยมีรายละเอียด
1) มีมือจับชนิดปิด
2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพือใช้ในศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,576,824 บาท
งบกลาง รวม 18,576,824 บาท
งบกลาง รวม 18,576,824 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 254,400 บาท

    ตังไว้เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,476,000 บาท

    ตังไว้เพือเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพืนทีตําบลหนองหงส์
เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,360,000 บาท

    ตังไว้เพือเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้พิการในพืนทีตําบลหนองหงส์
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท

    ตังไว้เพือเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในพืนทีตําบลหนองหงส์
สํารองจ่าย จํานวน 400,134 บาท
    ตังไว้เป็นยอดประมาณการไว้เพือการสํารองจ่ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
จําเป็นเร่งด่วน เกียวกับสาธารณภัยต่างๆ 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 651,860 บาท
    1  ทุนการศึกษา    จํานวน    50,000.- บาท
        ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรี จํานวน  3 ทุน สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง
    2  เงินสมทบเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน    จํานวน    375,860.- บาท
    3  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที
ตําบลหนองหงส์ (สปสช.)    จํานวน    190,000.- บาท
    4  รายจ่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทีบ้าน    จํานวน    36,000.- บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 344,430 บาท
    ตังไว้เพือจ่ายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.)
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