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องค�การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน 
อําเภอบุ�งคล�า   จังหวัดบึงกาฬ 

 
 



 

 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน 
เรื่อง  ประกาศใช�ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  ประจําป$งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘๗  แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  องค�การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน  จึงตราข�อบัญญัติ         
งบประมาณรายจ�าย  ประจําป$งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือใช�เป8นเครื่องมือบริหารงบประมาณ  ให�เป8นไปตาม
อํานาจหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  โดยผ�านความเห็นชอบ
ของสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน ในคราวประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจําป$  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 นายอําเภอบุ�งคล�า ได�อนุมัติให�ใช�เป8นข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  ประจําป$งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ขององค�การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน แล�ว 

 จึงประกาศใช�ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  ประจําป$งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ต้ังแต�วันท่ี  ๑  
ตุลาคม  ๒๕๖๐  เป8นต�นไป  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

                                                                                             
                        (นายยงยุทธ  อะโคตมี) 

ผู�อํานวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน 
ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล  ปฏิบัติหน�าท่ี 

นายกองค�การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน 



 

 

 

 
 

องค�การบริหารสวนตําบลหนองเด่ิน 
อําเภอบุงคล�า  จังหวัดบึงกาฬ 

 
............................................... 

 
ตําบลหนองเด่ิน  อําเภอบุงคล�า  จังหวัดบึงกาฬ 

 
 

 พ้ืนท่ี      59  ตารางกิโลเมตร 
 
 ประชากรท้ังหมด   3,824 คน 
 ชาย      1,920  คน 
 หญิง      1,904 คน 

 
 

 
 
 
 

ข�อมูล  ณ  สิงหาคม  2560 



 

 

 
 
 
 

ส�วนท่ี 1 
 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ�าย 
 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 256๑ 
 
 

ของ 
 
 

องค$การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน 
อําเภอบุ�งคล,า     จังหวัดบึงกาฬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบประมาณการรายจ�ายประจําป�งบประมาณ   256๑ 
ท�านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน 
 บัดนี้  ถึงเวลาท่ีผู&บริหารขององค�การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน  จะได&เสนอร�างข&อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�าย  ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 256๑  ต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้  นายก
องค�การบริหารส�วนตําบล  จึงขอแถลงให&ท�านประธานสภาและสมาชิกทุกท�านได&ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและนโยบายในการดําเนินงานในงบประมาณ  พ.ศ.  256๑  ดังต�อไปนี้ 
 1. สถานการณ$คลัง 
 1.1  งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป  

ในป-งบประมาณ  พ.ศ.  25๖๐  ณ  วันท่ี  30  มิถุนายน   พ.ศ. 25๖๐  องค�การบริหารส�วนตําบล
หนองเด่ินมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
  1.1.1 เงินฝากธนาคาร ท้ังสิ้น     จํานวน         2๕,๖๙๘,๖๙๒.๑๓  บาท 
       1.1.2 เงินสะสม                       จํานวน          ๑0,1๙0,๔๑0.1๗   บาท 
             1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม                     จํานวน           ๗,๓๖๖,๙๑๘.๔๗   บาท 
             1.1.4 รายการกันเงินไว&แบบก�อหนี้ผูกพันและยังไม�ได&เบิกจ�ายจํานวนโครงการ - โครงการ รวม - บาท 
            1.1.5 รายการท่ีได&กันเงินไว&โดยยังไม�ได&ก�อหนี้ผูกพัน จํานวน  -  บาท โครงการ รวม  -  บาท 
  1.1.6 เงินกู&คงค&าง  -  บาท 

2. การบริหารงบประมาณ ในป�งบประมาณ  พ.ศ.  25๖๐  (ณ  วันท่ี  30  มิถุนายน  25๖๐) 
(1)  รายรับจริงท้ังสิ้น   จํานวน  ๒๐,๐๒๕,๗๘๙.๙๕   บาท          ประกอบด&วย 

หมวดภาษีอากร 1๒๑,๔๐๔.๒๘ บาท 
หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต              ๖๘,๒๑๑.๕๐ บาท             
หมวดรายได&จากทรัพย�สิน 1๔๓,๒๕๔.๒๙ บาท 
หมวดรายได&จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย� ๔๖๔,๘๕๕.00 บาท 
หมวดรายได&เบ็ดเตล็ด ๑๒๗,๑๗0.00 บาท 
หมวดรายได&จากทุน ๐.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร ๘,๔๔๖,๑๒๑.๐๘ บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ๑๐,๖๕๔,๗๗๓.๘0 บาท 

(2)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให&โดยระบุวัตถุประสงค�   ๑๘๕,๒๓๘.๙๐ บาท 
(3)  รายจ�ายจริง ท้ังสิ้น  จํานวน  1๔,๖๙๑,๑๓1.๒๙  บาท ประกอบด&วย 

งบกลาง ๓,๘๘๘,๔๑๑.๗8 บาท 
งบบุคลากร ๕,๐๓๓,๐๘๖.๙๒ บาท 
งบดําเนินการ ๓,๙๐๕,๖๓๒.๕๙ บาท 
งบลงทุน ๗๓๘,๐๐๐.00 บาท 
งบรายจ�ายอ่ืน บาท 
งบเงินอุดหนุน 1,๑๒๖,๐๐๐.00 บาท 

(4)  รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให&โดยระบุวัตถุประสงค�   ๑๒๒,๗๙๑.๑๔ บาท 
(5)  มีการจ�ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน&าท่ี ๓๙๗,๐00.00บาท 

 งบเฉพาะการ   -ไม�มี- 
 



 

 

 
ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล 

งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลหนองเดิ่น  อําเภอบึงบุ�งคล�า   จังหวดับึงกาฬ 

 โดยท่ีเป
นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค-การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ.  2537  และแก3ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  6)  พ.ศ.  
2552  มาตรา  87  จึงตราข3อบัญญัติองค-การบริหารส�วนตําบลข้ึนไว3โดยความเห็นชอบ  ของสภาองค-การบริหาร
ส�วนตําบลหนองเด่ิน  และโดยการอนุมัติของนายอําเภอบุ�งคล3า  ดังต�อไปนี้ 
 ข3อ  1  ข3อบัญญัติองค-การบริหารส�วนตําบลนี้เรียกว�า  “ข3อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
 ข3อ  2  ข3อบัญญัติองค-การบริหารส�วนตําบลนี้ให3ใช3บังคับต้ังแต�วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป
นต3น
ไป 
 ข3อ  3  งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เป
นจํานวนรวมท้ังสิ้น  ๒๗,๕๗๖,๒00        
บาท    
 ข3อ  4  งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป  จ�ายจากรายได3จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุน  
เป
นจํานวนรวมท้ังสิ้น  ๒๗,๕๗๖,๒00  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้ 
 

ด�าน ยอดรวม 
ด�านบริหารท่ัวไป  
      แผนงานบริหารท่ัวไป 7,462,240 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน 60,000 
ด�านบริการชุมชนและสังคม  
      แผนงานการศึกษา 6,111,520 
      แผนงานสาธารณสุข 1,632,370 
      แผนงานสังคมสงเคราะห- 839,120 
      แผนงานเคหะและชุมชน 4,454,472 
      แผนงานสร3างความเข3มแข็งของชุมชน 60,000.00 
      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑๙7,500 
ด�านการเศรษฐกิจ  
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
      แผนงานการเกษตร 968,160 
      แผนงานการพาณิชย- - 
ด�านการดําเนินงานอ่ืน  
      แผนงานงบกลาง ๕,790,818 

งบประมาณรายจ�ายท้ังส้ิน ๒7,5๗6,200 
 
 
 
 



 

 

 

ข3อ 5 งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการจ�ายจากรายได3  เป
นจํานวนรวมท้ังสิ้น  -  บาท  ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 
งบกลาง - 
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค�าจ3างประจํา และค�าจ3างชั่วคราว)  - 
งบดําเนินงาน  (หมวดค�าตอบแทน ใช3สอยและวัสดุ และหมวดค�าสาธารณูปโภค)  - 
งบลงทุน  (หมวดค�าครุภัณฑ- ท่ีดินและสิ่งก�อสร3าง) - 
งบรายจ�ายอ่ืน  (หมวดรายจ�ายอ่ืน)  - 
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) - 

รวมรายจ�าย - 
 
 ข3อ  6  ให3นายกองค-การบริหารส�วนตําบลและคณะผู3บริหาร  ปฏิบัติการเบิกจ�ายเงินงบประมาณท่ีได3รับ
อนุมัติ  ให3เป
นไปตามระเบียบการเบิกจ�ายเงินขององค-การบริหารส�วนตําบล 
 ข3อ  7  ให3นายกองค-การบริหารส�วนตําบล  มีหน3าท่ีรักษาการให3เป
นไปตามข3อบัญญัตินี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
                                ยงยุทธ  อะโคตมี 

(นายยงยุทธ  อะโคตมี) 
ผู3อํานวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน 

ปลัดองค-การบริหารส�วนตําบล  ปฏิบัติหน3าท่ี 
นายกองค-การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน 

 
 
 
 

อนุมัติ 
 

     จรูญ  บุหิรัญ 
(นายจรูญ  บุหิรัญ) 
นายอําเภอบุ�งคล3า 



 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  25๖๑ 
องค#การบริหารส�วนตําบลหนองเดิ่น 

อําเภอบุ�งคล*า   จังหวัดบงึกาฬ 
รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงาน 

หน�วยงาน  สํานักปลัดองค#การบริหารส�วนตําบล 
ประมาณการรายจ�ายทั้งสิ้น  ๕,๓๓๗,๕๒๐  บาท จ�ายจากรายได*จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุน แยกเป7น 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  รวม  ๕,๒๑๗,๕๒๐  บาท  แยกเป7น 
1.  งบบุคลากร  รวม  ๓,๕๙๕,๗๒๐  บาท   แยกเป7น 

 1.1   หมวดเงินเดือนและค�าจ*างประจํา  รวม  ๓,๕๙๕,๗๒๐  บาท  แยกเป7น 
1.1.1  หมวดเงินเดือน (ฝ>ายการเมือง) รวม   1,964,520  บาท  แยกเป7น 

(1) ประเภทเงินเดือน นายก อบต./รองนายก อบต.  จํานวน  495,840 บาท ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 

-เงินเดือนนายก อบต.  จํานวน  236,160  บาท เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือนนายก 
อบต.  ในอัตราเดือนละ   19,680 บาท  จํานวน  12  เดือน                              

-เงินเดือนรองนายก อบต.  จํานวน  259,680  บาท เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือนรอง 
นายก อบต.  ในอัตราเดือนละ  10,820 บาท  จํานวน  12 เดือน จํานวน 2 คน   

(2) ประเภทเงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�ง นายก อบต./รองนายก อบต. จํานวน  
38,400 บาท  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

-เงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�ง นายก อบต.  จํานวน 19,200 บาท เพ่ือจ�าย
เป�นเงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�ง นายก อบต.ในอัตราเดือนละ 1,600 บาท  จํานวน  12  เดือน     

-เงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�ง รองนายก อบต.  จํานวน 19,200  บาท เพ่ือ
จ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�ง รองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 800  บาท จํานวน  12  เดือน  
จํานวน  2  คน    

(3) ประเภทเงินค�าตอบแทนพิเศษนายก อบต./รองนายก อบต.  จํานวน  38,400 
บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ 

-เงินค�าตอบแทนพิเศษนายก อบต. จํานวน 19,200 บาท เพ่ือจ�ายเงินค�าตอบแทน
พิเศษนายก อบต. ในอัตราเดือนละ   1,600 บาท  จํานวน  12  เดือน    

-เงินค�าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต.  จํานวน 19,200  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงิน
ค�าตอบแทนประจําตําแหน�ง รองนายก อบต.  ในอัตราเดือนละ    800    บาท  จํานวน  12  เดือน  จํานวน  
2  คน  

(4) ประเภทเงินค�าตอบแทนเลขานุการนายกองค#การบริหารส�วนตําบล  จํานวน 
82,560         บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนเลขานุการนายกองค.การบริหารส�วนตําบลในอัตราเดือนละ 
6,880 บาท  จํานวน  12  เดือน   

(5) ประเภทเงินค�าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.,ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,
เลขานุการสภาฯ  จํานวน 1,309,320 บาท  เพ่ือจ�ายให0แก�  



 

 

-ประธานสภาฯ เดือนละ 10,820 บาท จํานวน 12 เดือน  เป�นเงิน 129,840 บาท 
-รองประธานสภาฯ เดือนละ 8,850 บาท จํานวน 12 เดือน เป�นเงิน 106,200บาท 
-สมาชิกสภาฯ จํานวน  12 คนๆ ละ  6,880 บาท/เดือน จํานวน  12  เดือน  เป�น

เงิน  990,720  บาท 
-เลขานุการสภาฯ เดือนละ 6,880 บาท จํานวน 12 เดือน เป�นเงิน 82,560           

บาท   

  1.1.2  หมวดเงินเดือน (ฝ>ายประจํา)  รวม  ๑,๖๓๑,๒๐๐  บาท  แยกเป7น 
   (1) ประเภทเงินเดือนพนักงานส�วนตําบล จํานวน 1,๐๔๒,๒๔0  บาท  เพ่ือจ�าย
เป�นเงินเดือนพร0อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป; ให0แก�พนักงานส�วนตําบล   
      (2) ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานส�วนตําบล  - ไม�ได0ตั้งไว0 

(3) ประเภทเงินประจําตําแหน�งนักบริหาร จํานวน 21๐,๐00  บาท ดัง
รายละเอียดดังนี้ 

-ปลัดองค#การบริหารส�วนตําบล  จํานวน 1๖๘,๐00 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงิน
ประจําตําแหน�งให0แก�ปลัดองค.การบริหารส�วนตําบล (นักบริหารงาน อบต.) ในอัตราเดือนละ  1๔,๐00  บาท 
แยกเป�นเงินประจําตําแหน�งเดือนละ ๗,๐00 บาท (ตามมาตรา 50 แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข0าราชการพล
เรือน พ.ศ.2551 มาตรา 12 แห�งพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�ง พ.ศ. 2538 ข0อ 38  ของ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ.และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค.การบริหารส�วนตําบล  ลงวันท่ี  11  กรกฎาคม  2554 และท่ีแก0ไขเพ่ิมเติมถึงปJจจุบัน) และ
เงินค�าตอบแทนรายเดือนเท�ากับอัตราเงินประจําตําแหน�งทีได0รับ  อัตราเดือนละ ๗,๐00 บาท (ตามข0อ 5 แห�ง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด0วยการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข0าราชการและ
ลูกจ0างประจําของส�วนราชการ พ.ศ.2547 แก0ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553)   

-หัวหน*าสํานักปลัดองค#การบริหารส�วนตําบล  จํานวน  42,000  บาท  เพ่ือ
จ�ายเป�นเงินประจําตําแหน�งสําหรับพนักงานส�วนตําบลท่ีดํารงตําแหน�งหัวหน0าสํานักงานปลัดองค.การบริหาร
ส�วนตําบล (นักบริหารงานท่ัวไป) อัตราเดือนละ 3,500 บาท(ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส�วนท0องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส�วนท0องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ลง
วันท่ี  18 เมษายน 2556)  

(4) ประเภทค�าจ*างลูกจ*างประจํา    - ไม�ได0ตั้งไว0 – 
(5) ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของลูกจ*างประจํา    - ไม�ได0ตั้งไว0 – 

   (6) ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ*าง   จํานวน  ๓๔๒,๙๖๐  บาท เพ่ือจ�ายเป�น
เงินค�าตอบแทน,ค�าจ0างให0แก�พนักงานจ0างตามภารกิจและพนักงานจ0างท่ัวไป   
    (7) ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ*าง  จํานวน  ๓๖,000  บาท  เพ่ือจ�าย
เป�นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ0างตามภารกิจ  

(8) ประเภทเงินอ่ืนๆ     -ไม�ได0ตั้งไว0- 
 

2.  งบดําเนินงาน   รวม  ๑,๔๘๒,๘๐๐  บาท   แยกเป7น 
2.1 หมวดค�าตอบแทน  ใช*สอยและวัสดุ  รวม  ๙๖๕,๐๐๐  บาท     แยกเป7น 



 

 

2.1.1  ค�าตอบแทน   จํานวน  ๘๕,๐๐๐  บาท    แยกเป7น 
(1) ประเภทค�าตอบแทนผู*ปฏิบัติราชการอันเป7นประโยชน#แก� อปท. จํานวน  ๗๐,๐๐๐  

บาท  แยกเป7น 
๑.1 ค�าตอบแทนประโยชน#ตอบแทนอ่ืนเป7นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป�) จํานวน

๕๐,๐๐๐  บาท   เพ่ือจ�ายเป�นเงินตอบแทนประโยชน.ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป;) ให0แก� 
พนักงานส�วนตําบล, ลูกจ0างประจํา, พนักงานจ0าง ท่ีผ�านเกณฑ.การประเมินและมีสิทธิได0รับเงินประโยชน.ตอบ
แทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ   

๑.2 ค�าตอบแทนกรรมการตรวจรับงานจ*าง   -ไม�ได0ตั้งไว0- 
๑.3 ค�าเบ้ียเล้ียงการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.  ตามคําส่ังการปฏิบัติหน*าท่ี  

จํานวน  ๒0,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าเบ้ียเลี้ยงการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.  ตามคําสั่งการปฏิบัติ
หน0าท่ีหรือมอบหมายหน0าท่ีขององค.การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน   

(2) ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      -ไม�ได0ต้ังไว0-  
(๓) ประเภทค�าตอบแทนค�าเช�าบ*าน  ต้ังไว0  ๕,๐๐๐   บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าเช�าบ0านให0แก� 

พนักงานส�วนตําบลผู0มีสิทธิเบิกค�าเช�าบ0าน ในกรณีท่ีใช0สิทธิเบิกค�าเช�าบ0านตามระเบียบ   
(4) ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร  จํานวน  ๑0,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นเงิน

ช�วยเหลือการศึกษาบุตรของผู0บริหาร พนักงานส�วนตําบล และลูกจ0างประจํา ท่ีมีสิทธิเบิกเงินช�วยเหลือ
การศึกษาบุตรได0ตามระเบียบฯ                        

(5) ประเภทเงินช�วยเหลือรักษาพยาบาล  -ไม�ได0ตั้งไว0- 
2.1.2  ค�าใช*สอย    รวม  ๖๒๐,000  บาท  แยกเป7น 

  (1)  ประเภทรายจ�ายเพ่ือให*ได*มาซ่ึงบริการ  จํานวน  ๔00,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�า
เย็บหนังสือหรือเข0าปกหนังสือ ค�าจ0างเหมาบริการถ�ายเอกสาร  ค�าซักฟอก  ค�าตักสิ่งปฏิกูล  ค�าระวางบรรทุก 
ค�าเช�าทรัพย.สิน (นอกจาก ค�าเช�าบ0าน)  เช�น  ค�าเช�าเครื่องถ�ายเอกสารจากเอกชนเพ่ือใช0ในการบริหารงานของ
องค.การบริหารส�วนหนองเด่ิน  เพ่ือให0การบริหารงานและการบริการประชาชนเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพโดย
การเช�าทรัพย.สิน(เครื่องถ�ายเอกสาร) แบบทําสัญญาเช�าเป�นรายป;และเบิกจ�ายค�าเช�าเป�นรายเดือน  ค�าโฆษณา
และเผยแพร� (รายจ�ายเก่ียวกับการจ0างเหมาโฆษณาและเผยแพร�ข�าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน. โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพ.ต�างๆ)  ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียนต�างๆ หรือค�าธรรมเนียมศาลในการดําเนินคดีต�างๆ 
ค�าบริการรับใช0 ค�าเบ้ียประกัน  ค�าใช0จ�ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค�าจ0างเหมาบริการ ค�าจ0างเหมา
บริการให0ผู0รับจ0างทําการอย�างหนึ่งอย�างใดซ่ึงมิใช�เป�นการประกอบ  ดัดแปลง ต�อเติมครุภัณฑ.หรือสิ่งก�อสร0าง
อย�างใดและอยู�ในความรับผิดชอบของผู0รับจ0าง เช�น ค�าจ0างเหมาสูบน้ํา ค�าจ0างแบกหามสัมภาระ ค�าบริการ 
กําจัดปลวก ค�าจ0างเหมาทําความสะอาดบริเวณอาคารท่ีทําการและอาคารสถานท่ีขององค.การบริหารส�วน
ตําบล  ค�าจ0างเหมาเวรยามรักษาทรัพย.สินของทางราชการ ค�าจ0างเหมาทํางานอ่ืนๆในสํานักงานปลัด ค�าจ0างผู0
แสดงแบบและค�าซ�อมแซมทรัพย.สิน ค�าจ0างเหมาเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล เป�นต0น  ค�าติดต้ังโทรศัพท.  ค�าใช0จ�าย
ต�างๆ ในการติดต้ังโทรศัพท. ยกเว0น ค�าตู0สาขา  ค�าเครื่องโทรศัพท.พ�วงภายในและค�าเครื่องโทรศัพท.ภายใน   

(2) ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  จํานวน  20,000  บาท  ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

(๒.1) ค�ารับรองในการต*อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน  10,000 บาท  เพ่ือจ�าย
เป�นค�าอาหาร  ค�าเครื่องด่ืม  ค�าของขวัญ  ค�าพิมพ.เอกสาร  ค�าใช0จ�ายท่ีเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมท้ัง 
ค�าบริการด0วย และค�าใช0จ�ายอ่ืนซ่ึงจําเป�นต0องจ�ายท่ีเก่ียวกับการรับรองเพ่ือเป�นค�ารับรองในการต0อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลท่ีไปนิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ค�ารับรองในการต0อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล  ท่ีมาตรวจเยี่ยมแนะนํา  การปฏิบัติงานขององค.การบริหารส�วนตําบล   



 

 

(๒.2) ค�าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาองค#การบริหารส�วนตําบล จํานวน  10,000 
บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค.การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน  ได0แก�  ค�าอาหาร  ค�า
เครื่องด่ืมต�าง ๆ ค�าอาหารว�าง  ค�าเครื่องใช0ในการเลี้ยงรับรองและค�าบริการในการประชุมสภาองค.การบริหาร
ส�วนตําบลหนองเด่ิน   

(3) ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย#สิน (รายจ�ายเพ่ือซ�อมแซมบํารุงรักษา
เพ่ือให*สามารถใช*งานได*ตามปกติ)  จํานวน  50,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าบํารุงรักษาซ�อมแซมครุภัณฑ.  
เช�น  เครื่องพิมพ.ดีด เครื่องตัดหญ0า  รถยนต.  รถจักรยานยนต.  เครื่องอัดสําเนา  เครื่องถ�ายเอกสาร 
คอมพิวเตอร.  ตู0  โตVะ ฯลฯ  หรือค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย.สินอ่ืนๆ ท่ีเป�นทรัพย.สินของ อบต.หนองเด่ิน  
เพ่ือให0สามารถใช0งานได0ตามปกติ   

(4)  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข*าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ  
จํานวน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท   ตามรายละเอียดคําชี้แจงดังนี้ 

1) ค�าใช*จ�ายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน  ๕0,000 บาท  เพ่ือเป�นค�าใช0จ�ายใน
การเดินทางไปราชการของพนักงานส�วนตําบล พนักงานจ0าง ลูกจ0างประจํา ส.อบต. รวมท้ังผู0ท่ีได0รับคําสั่งจาก
นายกฯ ให0ปฏิบัติหน0าท่ีเพ่ือประโยชน.ขององค.การบริหารส�วนตําบล โดยจ�ายเป�นค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าธรรมเนียม 
ค�าลงทะเบียนฝXกอบรม ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพัก และค�าใช0จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข0อง   

2) ค�าใช*จ�ายในการดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
จํานวน  ๒0,000 บาท  เพ่ือเป�นค�าใช0จ�ายในการดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ0าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราชเสาวนีย.ของสมเด็จพระนางเจ0าฯ
พระบรมราชินีนาถ เช�น โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือน โครงการ
เกษตรพอเพียง ฯลฯ   

๓) ค�าใช*จ�ายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือ
เป�นค�าใช0จ�ายในการดําเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรขององค.การบริหารส�วนตําบลหนอง
เด่ิน พร0อมท้ังจัดทํากรอบมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากร อบต.หนองเด่ิน เพ่ือให0สอดคล0อง
กับแนวนโยบายการแก0ไขปJญหาการทุจริตของรัฐบาลให0เกิดผลเป�นรูปธรรม  

๔) ค�าใช*จ�ายในการเลือกตั้ง จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือเป�นค�าใช0จ�ายในการเลือกต้ัง 
ขององค.การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน ( กรณีครบวาระ ยุบสภา  กรณีแทนตําแหน�งท่ีว�างและกรณี
คณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งให0มีการเลือกต้ังใหม�) , ค�าใช0จ�ายในการสนับสนุนการเลือกต้ังสภาผู0แทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภา   

๕) ค�าใช*จ�ายในการจัดเก็บข*อมูลพ้ืนฐาน  จํานวน  10,000 บาท เพ่ือเป�นค�าใช0จ�ายใน
การการดําเนินการจัดเก็บข0อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช0ในการจัดทําแผนพัฒนาขององค.กรปกครองส�วนท0องถ่ิน  
 ๖) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน#สถานท่ีราชการ และสถานท่ีสําคัญในเขตองค#การบริหารส�วน
ตําบลหนองเดิ่น จํานวน ๒๐,๐๐๐ เพ่ือเป�นค�าใช0จ�ายในการการดําเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน.สถานท่ี
ราชการ และสถานท่ีสําคัญในเขตองค.การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน ให0เป�นตําบลน�าเท่ียวน�าอยู�   
 ๗) ค�าใช*จ�ายในการดําเนินการ หรือสนับสนุนโครงการ “รักน้ํา รักป>า รักษาแผ�นดิน” 
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือเป�นค�าใช0จ�ายในการการดําเนินการ หรือสนับสนุนโครงการ “รักน้ํา รักป\า รักษา
แผ�นดิน” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ0าอยู�หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ป; และสมเด็จ
พระนางเจ0าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในการอนุรักษ.ทรัพยากรน้ํา
และป\ารวมท้ังสร0างจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล0อม และอนุรักษ.ทรัพยากรธรรมชาติ   

2.1.3  ค�าวัสดุ  รวม   ๒๖๐,000  บาท  แยกเป7น 



 

 

(1) ประเภทวัสดุสํานักงาน  จํานวน  ๓0,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าซ้ือสิ่งของ
เครื่องใช0ในสํานักงานต�าง ๆ เช�น  โตVะต�างๆ  เก0าอ้ีต�างๆ  ตู0ต�างๆ  กระดาษ  หมึก  ดินสอ ปากกา ไม0บรรทัด  
ยางลบ  คลิป  เป_ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษคาร.บอน  กระดาษไข น้ํายาลบกระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ̀ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข0าราชการ แบบพิมพ. ชอล.ก ผ0าสําลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง 
ธงชาติ สิ่งพิมพ.ท่ีได0จากการซ้ือหรือจ0างพิมพ.  ของใช0ในการบรรจุหีบห�อ น้ํามัน ไข ข้ีผึ้ง ขาต้ัง(กระดานดํา)             
ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร   น้ําด่ืมท่ีซ้ือจากเอกชน เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  
กุญแจ ภาพเขียน,แผนท่ี เครื่องดับเพลิง พระบรมฉายาลักษณ.  แผงปaดประกาศ  กระดานดํารวมถึงกระดาน
ไวท.เบอร. แผ�นป̀ายชื่อสํานักงานหรือหน�วยงาน แผ�นป̀ายจราจรหรือแผ�นป̀ายต�างๆ  มู�ลี่,ม�านปรับแสง(ต�อผืน) 
พรม(ต�อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน  เครื่องคํานวณเลข(Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง  แผงก้ันห0อง(Partition) กระเปmา ฯลฯ   

 (2) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร# จํานวน  ๒0,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุ
คอมพิว เตอร.ต� า งๆ  ในสํ านั ก งาน เช�น  แผ�นจานบัน ทึกข0อ มูล (Diskette/Floppydisk/Removable 
disk/Compact disc/Digital Video disc) เทปบันทึกข0อมูล(Reel Magnetic Tape, Cassette 
Tape,Cartridge Tape) หัวพิมพ. หรือแถบพิมพ.สําหรับเครื่องพิมพ.คอมพิวเตอร.  ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ.แบบเลเซอร.  แผ�นกรองแสง  กระดาษต�อเนื่อง  สายเคเบิล  แผงแป̀นอักขระหรือแป̀นพิมพ.(Key  
Board)  เมนบอร.ด(Main Board) เมมโมรี่ชิป(Memory Chip) เช�น RAM คัตชีทฟ;ดเดอร.(Cut Sheet  
Feeder) เมาส.(Mouse) พรินเตอร.สวิตชิ่งบVอกช. (Printer Swiching Box) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส.(Card) เช�น 
Ethernet Card,Lan Card,Anti virus Card, Sound Card)  เป�นต0น  เครื่องอ�านและบันทึกข0อมูลแบบต�างๆ 
เช�น แบบดิสเกตต.(Diskette)แบบฮาร.ดดิสต.(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-ROM)  แบบออพติคอล(Optical) 
เป�นต0น  เครื่องอ�านข0อมูลแบบซีดีรอม(CD-ROM)  โปรแกรมคอมพิวเตอร.หรือซอฟต.แวร.  

(3)  ประเภทวัสดุงานบ*านงานครัว  จํานวน  1๐,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือ
วัสดุงานบ0านงานครัวต�าง ๆ เช�น  แปรง  ไม0กวาด เข�ง  มุ0ง  ผ0าปูท่ีนอน หมอน ปลอกหมอน ผ0าปูโตVะ ถ0วยชาม 
ช0อน ส0อม แก0วน้ํา จานรอง กระจกเงา  น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน  ถาด  โอ�งน้ํา ท่ีนอน กระโถน เตาไฟฟ̀า เตา
น้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข�  เครื่องปa�งขนมปJง  กระทะไฟฟ̀า หม0อไฟฟ̀ารวมถึงหม0อหุงข0าว  
กระติกน้ําร0อน กระติกน้ําแข็ง  ถังแกVส ฯลฯ   

(4)  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส�ง  จํานวน  ๔0,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�า
จัดซ้ือหรือซ�อมแซมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะขนส�งท่ีใช0สําหรับรถยนต.ส�วนกลาง รถบรรทุกน้ํา รถบรรทุกขยะ 
และรถจักรยานยนต.ขององค.การบริหารส�วนตําบล  เช�น แบตเตอรี่ ยางนอก,ยางใน สายไมล. เพลา ตลับลูกป�น 
น้ํามันเบรก น้ํามันเครื่อง น้ํามันหล�อลื่น อานจักรยาน หัวเทียนไขควง นVอตและสกรู กระจกมองข0างรถยนต. 
หม0อน้ํารถยนต. กันชนรถยนต.  เบาะรถยนต.  ฟaล.มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม�แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน 
คีมล็อค ล็อคเกียร.  ล็อคคลัตช.  ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟฉุกเฉินฯลฯ    

(5) ประเภทค�าวัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน  จํานวน  ๑๕0,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�น
ค�าจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น  เช�น  น้ํามันดีเซล น้ํามันกVาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  ถ�าน แกVสหุงต0ม  
น้ํามันจารบี น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  สําหรับใช0กับรถยนต.บรรทุกดีเซล รถจักรยานยนต.  เครื่องพ�น
หมอกควัน, เครื่องตัดหญ0าหรือเครื่องยนต.,เครื่องจักรอ่ืนๆ, รถยนต.ส�วนกลาง, รถกู0ชีพกู0ภัย, ซ่ึงเป�นทรัพย.สิน
ขององค.การบริหารส�วนตําบล    

(๖) ประเภทวัสดุการเกษตร  จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุ
การเกษตร  เช�น  เคียว  สปริงเกอร.  จอบหมุน  จานพรวน  ผานไถกระทะ  คราดซ่ีพรวนดินระหว�างแถว  
เครื่องดักแมลง  ตะแกรงร�อนเบนโธส  อวน (สําเร็จรูป)  กระชัง ฯลฯ  ปุmย  ยาป̀องกันและกําจัดศัตรูพืชและ



 

 

สัตว.  อาหารสัตว.  พืชและสัตว.  พันธุ.สัตว.ป;กและสัตว.น้ํา  น้ําเชื้อพันธุ.สัตว.  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณ.ในการ
ขยายพันธุ. พืช เช�น ใบมีด เชือก  ผ0าใบหรือผ0าพลาสติก  หน0ากากป̀องกันแกVสพิษ ฯลฯ  

(๗) ประเภทค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�  จํานวน  ๑0,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร�  เช�น  กระดาษเขียนโปสเตอร.  พู�กันและสี ฟaล.ม ฟaล.มสไลด. แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
(ภาพยนตร.,วิดีโอเทป,แผ�นซีดี) รูปสีหรือขาวดําท่ีได0จากการ  ล0าง  อัด ขยาย ภาพถ�ายดาวเทียม ขาต้ังกล0อง ขา
ต้ังเขียนภาพ  กล�องและระวิงใส�ฟaล.มภาพยนตร.  เครื่องกรอเทป  เลนส.ซูม  กระเปmาใส�กล0องถ�ายรูป  ค�าจัดทํา
หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป;ของ อบต.  หนังสือคู�มือการให0ความรู0การประชาสัมพันธ.เก่ียวกับการ
บริหารงานของ อบต.  ป̀ายผ0า ป̀ายผ0าไวนิลท่ีใช0ในการประชาสัมพันธ.งานกิจกรรม ผลงานขององค.การบริหาร
ส�วนตําบล คู�มือการดูแลสุขภาพเพ่ือแจกจ�ายแก�ประชาชนฯลฯ    

2.2  หมวดค�าสาธารณูปโภค  รวม  ๕๑๗,๘๐0  บาท  แยกเป7น 
2.2.1  ประเภทค�าไฟฟ]า  จํานวน  ๔๑๒,๐00  บาท  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ค�าไฟฟ̀าสํานักงานองค.การบริหารส�วนตําบล   จํานวน  ๑๐0,000  บาท เพ่ือ
จ�ายเป�นค�าไฟฟ̀าสํานักงานองค.การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน    

(๒) ค�าไฟฟ̀าป̀อมยามตํารวจชุมชน  จํานวน  6,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าไฟฟ̀า
ป̀อมยามตํารวจชุมชน    

(๓) ค�าไฟฟ̀ากิจการประปา จํานวน  ๓๐0,000 บาท   เพ่ือจ�ายเป�นค�าไฟฟ̀ากิจการ
ประปา  

(๔) ค�าไฟฟ̀าศูนย.ประชาสัมพันธ.องค.การบริหารส�วนตําบล จํานวน  ๖,๐00 บาท 
เพ่ือจ�ายค�าไฟฟ̀าศูนย.ประชาสัมพันธ.ของ อบต.หนองเด่ิน    

2.2.๒ ประเภทค�าไปรษณีย# ค�าโทรเลข ค�าธนาณัติ ค�าซ้ือดวงตราไปรษณียากร ค�าเช�า                     
ตู*ไปรษณีย#   จํานวน  5,000  บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าไปรษณีย. ฯลฯ    

2.2.๓ ประเภทค�าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  จํานวน  10๐,๘๐0 บาท  เพ่ือจ�าย
เป�นค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช�น  ค�าโทรภาพ (โทรสาร) ค�าเทเลกซ. ค�าวิทยุติดตามตัว ค�าวิทยุสื่อสาร 
ค�าสื่อสารผ�านดาวเทียม ค�าใช0จ�ายเก่ียวกับการใช0ระบบอินเทอร.เน็ต รวมถึงอินเทอร.เน็ตการ.ดและค�าสื่อสารอ่ืนๆ 
เช�น ค�าเคเบ้ิลทีวี ค�าเช�าช�องสัญญาณดาวเทียม เป�นต0น และให0หมายความรวมถึงค�าใช0จ�ายเพ่ือให0ได0ใช0บริการ
ดังกล�าวและค�าใช0จ�ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช0บริการ   
3.  งบลงทุน  รวม   ๕๙,๐00  บาท   แยกเป7น 
    3.1 หมวดค�าครุภัณฑ# ท่ีดินและส่ิงก�อสร*าง  รวม  ๕๙,๐00  บาท   แยกเป7น 

3.1.1 หมวดครุภัณฑ#   จํานวน  ๕๙,๐00  บาท  แยกเป7น 
(1) ประเภทค�าครุภัณฑ#สํานักงาน  จํานวน  1๑,๐00  บาท   แยกเป7น 
 (1.๑)  ตู0เหล็ก  ๒  บาน  ต้ังไว0  ๑๑,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือตู0เหล็ก  ๒  

บาน  จํานวน  ๒  ตู0  เพ่ือใช0ในการปฏิบัติงานขององค.การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน  โดยสืบราคาตาม
ท0องตลาด   

(๒) ประเภทค�าครุภัณฑ#ไฟฟ]าและวิทยุ   
   (๒.๑)  ตู0ลําโพงเอนกประสงค. แบบเคลื่อนท่ี  ต้ังไว0  ๑๕,000  บาท   เพ่ือจ�ายเป�น
ค�าจัดซ้ือตู0ลําโพงเอนกประสงค. แบบเคลื่อนท่ี  จํานวน 1 ชุด   โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังต�อไปนี้ 
 1. ลําโพง ๒ ทาง ๑๕ นิ้ว   
 ๒. กําลังขับพาวเวอร.แอมป�ไม�น0อยกว�า ๑๕๐ w 
 ๓. ช�องสําหรับเสียบ USB เล�น MP๓ ได0 



 

 

 ๔. ไมค.ลอยแบบมือถือ ๒ ตัว ย�านความถ่ี VHF มีปุ\มปรับเอ็กโค�ได0 (เสียงก0อง) 
 ๕. โวลุ�มปรับเสียงทุ0ม – แหลม  
 ๖. Mic,Line Input ใช0ไมค.สายได0 
 ๗. แบตเตอรี่ในตัว (ชาร.จไฟบ0านได0) 
 ๘. เพาเวอร.ซัพพลาย ๒๒๐ – ๒๔๐ Vac/ ๕๐ – ๖๐ Hz  
 ๙. มือจับ/ล0อลาก สําหรับเคลื่อนย0าย 
เพ่ือใช0ในการปฏิบัติงานขององค.การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน  โดยสืบราคาตามท0องตลาด   
  (๓)  ประเภทครุภัณฑ#โฆษณาและเผยแพร�  จํานวน  ๓๓,๐๐๐  บาท  แยกเป�น 
   (๓.๑)  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร. ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens   
ต้ังไว0  ๓๓,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร. ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI 
Lumens  พร0อมอุปกรณ.  จํานวน  ๑  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังต�อไป   
 ๑. เป�นเครื่องฉายภาพเลนส.เดียว สามารถต�อกับอุปกรณ.เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร. และ
วิดีโอ 
 ๒. ใช0 LCD Panel หรือระบบ DLP 
 ๓. ระดับ XGD เป�นระดับความละเอียดของภาพท่ี True 
 ๔. ขนาดท่ีกําหนดเป�นขนาดค�าความสว�างข้ันตํ่า    
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.  เพ่ือใช0ในการปฏิบัติงานขององค.การบริหารส�วนตําบลหนอง 
4.  งบรายจ�ายอ่ืน  รวม  ๒๐,๐๐๐  บาท  แยกเป7น 
 ๔.๑  ค�าใช0จ�ายในการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ ต้ังไว0  ๒๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือเป�นค�าใช0จ�ายใน
การว�าจ0างสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค.การบริหารส�วนตําบล
หนองเด่ิน   
5. งบเงินอุดหนุน  รวม  ๖๐,000  บาท    แยกเป7น 

 5.1 หมวดเงินอุดหนุน  รวม  ๖๐,000 บาท    แยกเป7น 
 5.1.1  อุดหนุนองค#กรปกครองส�วนท*องถ่ิน  

 (๑) อุดหนุนองค.การบริหารส�วนตําบลบุ�งคล0า  ตามโครงการสนับสนุนในการ
อํานวยการของสถานท่ีกลางสําหรับเป�นศูนย.รวมข�าวการจัดซ้ือจัดจ0างของหน�วยการบริหารราชการส�วนท0องถ่ิน 
อําเภอบุ�งคล0า จังหวัดบึงกาฬ ประจําป;งบประมาณ ๒๕๖๑  ต้ังไว0  ๔๐,๐๐๐ บาท เพ่ืออุดหนุนองค.การบริหาร
ส�วนตําบลบุ�งคล0า  ในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนในการอํานวยการของสถานท่ีกลางสําหรับเป�นศูนย.
รวมข�าวการจัดซ้ือจัดจ0างของหน�วยการบริหารราชการส�วนท0องถ่ิน อําเภอบุ�งคล0า จังหวัดบึงกาฬ ประจําป;
งบประมาณ ๒๕๖๑   

    5.1.2  อุดหนุนส�วนราชการ  -ไม�ได*ตั้งไว*- 
  5.1.3  อุดหนุนเอกชน  -ไม�ได*ตั้งไว*- 
  5.1.4  อุดหนุนกิจการท่ีเป7นสาธารณประโยชน#   

   (๑) อุดหนุนกาชาดจังหวัดบึงกาฬ  ต้ังไว0  ๒๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงิน
อุดหนุนเหล�ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ  ตามโครงการสงเคราะห.ช�วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแก�ผู0ประสบ
ความเดือดร0อน ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

รวมรายจ�ายแผนงานบริหารงานท่ัวไป  จํานวน  ๕,๒๑๗,๕๒๐  บาท 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป]องกันภัยฝ>ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  รวม  ๖๐,๐๐๐  บาท  แยกเป7น 
1.  งบบุคลากร   -ไม�ได*ตั้งไว*- 
2.  งบดําเนินงาน   รวม   ๖๐,000    บาท   แยกเป7น 

2.1 หมวดค�าตอบแทน  ใช*สอยและวัสดุ   รวม  ๖๐,000  บาท  แยกเป7น 
2.1.1  ค�าตอบแทน   -ไม�ได*ตั้งไว*-  
2.1.2  ค�าใช*สอย    รวม   ๖๐,000  บาท  แยกเป7น 

(1) ประเภทรายจ�ายเพ่ือให*ได*มาซ่ึงบริการ   -ไม�ได0ตั้งไว0- 
(2) ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  -ไม�ได0ตั้งไว0- 



 

 

(3) ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม (รายจ�ายเพ่ือซ�อมแซมบํารุงรักษาเพ่ือให*
สามารถใช*งานได*ตามปกติ)  -ไม�ได0ตั้งไว0- 

(4)  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข*าลักษณะรายจ�ายหมวด
อ่ืนๆ  จํานวน  ๔๐,000  บาท   ตามรายละเอียดคําชี้แจงดังนี้ 

1) ค�าใช*จ�ายในการดําเนินการป]องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   จํานวน  ๒0,000  
บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช0จ�ายในการดําเนินการป̀องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช�วงเทศกาลต�างๆ  เช�น  ป;
ใหม�  สงกรานต.  ฯลฯ    

๒) ค�าใช*จ�ายในการดําเนินการฝ_กอบรม และทบทวนสมาชิก อปพร.  จํานวน  ๒
0,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช0จ�ายในการดําเนินการฝXกอบรม และทบทวนสมาชิก อปพร. เช�น โครงการ
ฝXกอบรม ทบทวนสมาชิก อปพร.  โครงการฝXกซ0อมแผนป̀องกันภัย เป�นต0น   

2.1.3  ค�าวัสดุ   รวม  ๒๐,๐๐๐  บาท  แยกเป7น 
 (๑) ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง  จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุเครื่องดับเพลิง  เช�น  ค�าจัดซ้ือสายส�งน้ํา  สายดูดน้ํา  ข0อต�อต�างๆ  ถังดับเพลิง  ลูกบอล
ดับเพลิง ฯลฯ  และวัสดุอุปกรณ.ต�างๆ  ท่ีเก่ียวข0องในงานป̀องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
3.  งบลงทุน  -ไม�ได*ตั้งไว*- 
4.  งบรายจ�ายอ่ืน   -ไม�ได*ตั้งไว*- 
5. งบเงินอุดหนุน   -ไม�ได*ตั้งไว*- 

5.1 หมวดเงินอุดหนุน  -ไม�ได*ตั้งไว*- 
5.1.1  อุดหนุนองค#กรปกครองส�วนท*องถ่ิน     -ไม�ได*ตั้งไว*- 
5.1.2  อุดหนุนส�วนราชการ   -ไม�ได*ตั้งไว*- 
5.1.3  อุดหนุนเอกชน    -ไม�ได*ตั้งไว*- 
5.1.4  อุดหนุนกิจการท่ีเป7นสาธารณประโยชน#   -ไม�ได*ตั้งไว*-      

รวมรายจ�ายแผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวนเงิน   ๖๐,000   บาท 
 
 
 
 
 
 

แผนงานสร*างความเข*มแข็งของชุมชน 
งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข*มแข็งชุมชน  รวม  ๖๐,๐๐๐  บาท  แยกเป7น 
1.  งบบุคลากร   -ไม�ได*ตั้งไว*- 
2.  งบดําเนินงาน   รวม   ๖๐,000    บาท   แยกเป7น 

2.1 หมวดค�าตอบแทน  ใช*สอยและวัสดุ   รวม  ๖๐,000  บาท  แยกเป7น 
2.1.1  ค�าตอบแทน   -ไม�ได*ตั้งไว*-  
2.1.2  ค�าใช*สอย    รวม   ๖๐,000    บาท  แยกเป7น 

(1) ประเภทรายจ�ายเพ่ือให*ได*มาซ่ึงบริการ   -ไม�ได0ตั้งไว0- 
(2) ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  -ไม�ได0ตั้งไว0- 
(3) ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม (รายจ�ายเพ่ือซ�อมแซมบํารุงรักษาเพ่ือให*

สามารถใช*งานได*ตามปกติ)  -ไม�ได0ตั้งไว0- 



 

 

(4)  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข*าลักษณะรายจ�ายหมวด
อ่ืนๆ  จํานวน  ๖๐,000  บาท   ตามรายละเอียดคําชี้แจงดังนี้ 

(๑) ค�าใช*จ�ายในการดําเนินงานป]องกันและแก*ไขป̀ญหายาเสพติด  จํานวน  
20,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช0จ�ายการดําเนินการป̀องกันและปราบปรามยาเสพติด  เช�น  โครงการอบรม
ผู0นําชุมชนป̀องกันยาเสพติด,โครงการรณรงค.ประชาสัมพันธ.การป̀องกันแก0ไขปJญหายาเสพติด,โครงการฟ��นฟู
ช�วยเหลือผู0ติดยาเสพติด,โครงการสนับสนุนการดําเนินงานจุดตรวจสกัดก้ันยาเสพติดในชุมชนฯลฯ   

    (๒) ค�าใช*จ�ายในการส�งเสริมและสนับสนุนการสร*างความปรองดองและสมานฉันท#
ของคนในชาติ จํานวน 20,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าส�งเสริมและสนับสนุนการสร0างความปรองดองและ
สมานฉันท.ของคนในชาติ  

(๓) ค�าใช*จ�ายโครงจัดเวทีประชาคม  จํานวน  ๒0,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช0จ�าย
โครงการจัดเวทีประชาคม เพ่ือนําข0อมูลมาจัดทําแผนพัฒนา ทบทวนแผนพัฒนา และการรับฟJงความคิดเห็น
ของประชาในการพัฒนาตําบลในทุกๆ ด0าน   

2.1.3  ค�าวัสดุ   -ไม�ได*ตั้งไว*-  
3.  งบลงทุน  -ไม�ได*ตั้งไว*- 
4.  งบรายจ�ายอ่ืน   -ไม�ได*ตั้งไว*- 
5. งบเงินอุดหนุน   -ไม�ได*ตั้งไว*- 

5.1 หมวดเงินอุดหนุน  -ไม�ได*ตั้งไว*- 
5.1.1  อุดหนุนองค#กรปกครองส�วนท*องถ่ิน     -ไม�ได*ตั้งไว*- 
5.1.2  อุดหนุนส�วนราชการ   -ไม�ได*ตั้งไว*- 
5.1.3  อุดหนุนเอกชน    -ไม�ได*ตั้งไว*- 
5.1.4  อุดหนุนกิจการท่ีเป7นสาธารณประโยชน#   -ไม�ได*ตั้งไว*-        

รวมรายจ�ายแผนงานสร*างความเข*มแข็งของชุมชน จํานวนเงิน   ๖๐,000   บาท 
 

รวมรายจ�ายสํานักงานปลัดองค#การบริหารส�วนตําบล  เป7นเงินทั้งสิ้น  ๕,๓๓๗,๕๒๐  บาท 



 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  256๑ 
องค#การบริหารส�วนตําบลหนองเดิ่น 

อําเภอบุ�งคล*า   จังหวัดบงึกาฬ 
รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงาน 

หน�วยงาน  กองคลัง 
ประมาณการรายจ�ายทั้งสิ้น ๒,2๔๔,720 บาท  จ�ายจากรายได*จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุน แยกเป6น 

แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
1.  งบบุคลากร   รวม  1,668,720บาท  แยกเป6น 

1.1  หมวดเงินเดือนและค�าจ*างประจํารวม1,667,800บาท  แยกเป6น 
1.1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ=ายการเมือง)  -ไม�ได*ตั้งไว*- 
1.1.2หมวดเงินเดือน (ฝ=ายประจํา)  จํานวน1,668,720บาทแยกเป6น 

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงานส�วนตําบล จํานวน 1,422,720 บาท  เพ่ือจ�ายเป�น
เงินเดือนพร�อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป� ให�แก�พนักงานส�วนตําบล   

(2) ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆของพนักงานส�วนตําบล จํานวน 24,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�น
ค�าครองชีพพนักงานส�วนตําบล  

(3)ประเภทเงินประจําตําแหน�งนักบริหารจํานวน42,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินประจํา
ตําแหน�งสําหรับพนักงานส�วนตําบลท่ีดํารงตําแหน�งผู�อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)อัตราเดือนละ 
3,500บาท (ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี ณ วันท่ี 18 เมษายน 2556)  

(4) ประเภทค�าจ*างลูกจ*างประจํา-ไม�ได�ตั้งไว�- 
(5) ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆของลูกจ*างประจํา    -ไม�ได�ต้ังไว�– 
(6) ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ*างจํานวน180,000บาทเ พ่ือจ�ายเป�นเ งิน

ค�าตอบแทน,ค�าจ�างให�แก�พนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป จํานวน1อัตรา  
(7) ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ*างเงินเพ่ิมต�างๆของพนักงานจ*าง-ไม�ได�ตั้งไว�– 
(8) ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ*างเงินอ่ืนๆ-ไม�ได�ตั้งไว�– 

2.  งบดําเนินงานรวม๕๒๓,๐๐0บาท   แยกเป6น 
2.1 หมวดค�าตอบแทน  ใช*สอยและวัสดุ  รวม  ๕๑๗,000 บาท  แยกเป6น 

2.1.1  ค�าตอบแทนจํานวน๗๐,000บาท    แยกเป6น         
(1)ประเภทค�าตอบแทนผู*ปฏิบัติราชการอันเป6นประโยชน#แก� อปท.  จํานวน๗๐,000บาท  

แยกเป6น 
 
 
 
 

 



 

 

1)ค�าตอบแทนประโยชน#ตอบแทนอ่ืนเป6นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป�)จํานวน 
๗๐,000บาท เพ่ือจ�ายเป�นเงินตอบแทนประโยชน>ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป�) ให�แก� 
พนักงานส�วนตําบล, ลูกจ�างประจํา, พนักงานจ�าง ท่ีผ�านเกณฑ>การประเมินและมีสิทธิได�รับเงินประโยชน>ตอบ
แทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ 

2)  ค�าตอบแทนกรรมการตรวจรับงานจ*าง-ไม�ได�ตั้งไว�- 
(2)ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ-ไม�ได�ตั้งไว�- 
(3)ประเภทค�าตอบแทนค�าเช�าบ*าน-ไม�ได�ตั้งไว�- 
(4)ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรจํานวน- บาท เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือการศึกษา

บุตรของผู�บริหาร พนักงานส�วนตําบลและลูกจ�างประจํา ท่ีมีสิทธิเบิกเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรได�ตาม
ระเบียบฯ    

(5)ประเภทเงินช�วยเหลือรักษาพยาบาล -ไม�ได�ตั้งไว�- 
2.1.2ค�าใช*สอย    ตั้งไว*รวม   ๓๘๔,000บาทแยกเป6น 

(1)  ประเภทรายจ�ายเพ่ือให*ได*มาซ่ึงบริการจํานวน2๙๔,000บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าเย็บ
หนังสือหรือเข�าปกหนังสือค�าจ�างเหมาบริการถ�ายเอกสาร  ค�าซักฟอก  ค�าตักสิ่งปฏิกูล  ค�าระวางบรรทุก ค�า
เช�าทรัพย>สิน (นอกจาก  ค�าเช�าบ�าน)  เช�น  ค�าเช�าเครื่องถ�ายเอกสารจากเอกชนเพ่ือใช�ในการบริหารงานของ
องค>การบริหารส�วนหนองเด่ิน  เพ่ือให�การบริหารงานและการบริการประชาชนเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพโดย
การเช�าทรัพย>สิน(เครื่องถ�ายเอกสาร) แบบทําสัญญาเช�าเป�นรายป�และเบิกจ�ายค�าเช�าเป�นรายเดือน  ค�าโฆษณา
และเผยแพร� (รายจ�ายเก่ียวกับการจ�างเหมาโฆษณาและเผยแพร�ข�าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน> โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพ>ต�างๆ)  ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียนต�างๆหรือค�าธรรมเนียมศาลในการดําเนินคดีต�างๆ 
ค�าบริการรับใช� ค�าเบ้ียประกัน  ค�าใช�จ�ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค�าจ�างเหมาบริการ  ค�าจ�างเหมา
บริการให�ผู�รับจ�างทําการอย�างหนึ่งอย�างใดซ่ึงมิใช�เป�นการประกอบ  ดัดแปลง ต�อเติมครุภัณฑ>หรือสิ่งก�อสร�าง
อย�างใดและอยู�ในความรับผิดชอบของผู�รับจ�าง  เช�น  ค�าจ�างเหมาสูบน้ํา  ค�าจ�างแบกหามสัมภาระ ค�าออกของ 
ค�าบริการกําจัดปลวก ค�าจ�างเหมาจดมาตรวัดน้ํา และค�าจ�างเหมาทํางานอ่ืนๆในสํานักงานกองคลัง เป�นต�น 

(2) ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  -ไม�ได�ตั้งไว�- 
(3) ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย#สิน (รายจ�ายเพ่ือซ�อมแซมบํารุงรักษา

เพ่ือให*สามารถใช*งานได*ตามปกติ)จํานวน20,000บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าบํารุงรักษาซ�อมแซมครุภัณฑ>  เช�น  
เครื่องพิมพ>ดีด  เครื่องคอมพิวเตอร>  รถยนต>  รถจักรยานยนต>  เครื่องอัดสําเนา  เครื่องถ�ายเอกสาร ตู� โตKะ 
เก�าอ้ี ฯลฯ  หรือค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย>สินอ่ืนๆ ท่ีเป�นทรัพย>สินของ อบต.หนองเด่ิน  เพ่ือให�สามารถ
ใช�งานได�ตามปกติท่ี  

(4)  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข*าลักษณะรายจ�ายหมวด
อ่ืนๆ  รวม ๗0,000  บาทตามรายละเอียดคําชี้แจงดังนี้ 

1)ค�าใช*จ�ายในการเดินทางไปราชการจํานวน๕0,000บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายใน
การเดินทางไปราชการของพนักงานส�วนตําบล พนักงานจ�าง ลูกจ�างประจํา รวมท้ังผู�ท่ีได�รับคําสั่งจากนายกฯ 
ให�ปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือประโยชน>ขององค>การบริหารส�วนตําบล โดยจ�ายเป�นค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าธรรมเนียม 
ค�าลงทะเบียนฝNกอบรม ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพัก และค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง  

2)ค�าใช*จ�ายโครงการจัดทําแผนท่ีและทะเบียนทรัพย#สินจํานวน15,000บาทเพ่ือ
จ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในโครงการจัดทําแผนท่ีและทะเบียนทรัพย>สิน 

 3)ค�าใช*จ�ายโครงการให*บริการย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดิน การจัดเก็บรายได*นอก
สถานท่ี จํานวน  ๕,000  บาท 

2.1.3 ค�าวัสดุ  รวม ๖๓,000  บาท  แยกเป6น 



 

 

(1)  ประเภทวัสดุสํานักงานจํานวน๒๐,000บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าซ้ือสิ่งของเครื่องใช�ใน
สํานักงานต�าง ๆ เช�น  โตKะต�างๆ  เก�าอ้ีต�างๆ  ตู�ต�างๆ  กระดาษ  หมึก  ดินสอ ปากกา ไม�บรรทัด  ยางลบคลิป  
เปOก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษคาร>บอน  กระดาษไข น้ํายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว 
แฟPม สมุดบัญชี สมุดประวัติข�าราชการ แบบพิมพ> ชอล>ก ผ�าสําลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ 
สิ่งพิมพ>ท่ีได�จากการซ้ือหรือจ�างพิมพ>  ของใช�ในการบรรจุหีบห�อ น้ํามัน ไข ข้ีผึ้ง ขาต้ัง(กระดานดํา) ท่ีถูพ้ืน 
ตะแกรงวางเอกสาร   น้ําด่ืมท่ีซ้ือจากเอกชน เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ 
ภาพเขียน,แผนท่ี เครื่องดับเพลิง พระบรมฉายาลักษณ>  แผงปQดประกาศ  กระดานดํารวมถึงกระดานไวท>เบอร> 
แผ�นปPายชื่อสํานักงานหรือหน�วยงาน แผ�นปPายจราจรหรือแผ�นปPายต�างๆ  มู�ลี่,ม�านปรับแสง(ต�อผืน) พรม(ต�อ
ผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน  เครื่องคํานวณเลข(Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน แผงก้ันห�อง(Partition) กระเป̂า 
ฯลฯ   

(2) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร#จํานวน ๒0,000บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัด ซ้ือวัส ดุ
คอมพิว เตอร>ต� า งๆ  ในสํ านั ก งาน เช�น  แผ�นจานบัน ทึกข�อ มูล (Diskette/Floppydisk/Removable 
disk/Compact disc/Digital Video disc)  เทปบันทึกข�อมูล(Reel Magnetic Tape, Cassette 
Tape,Cartridge Tape) หัวพิมพ> หรือแถบพิมพ>สําหรับเครื่องพิมพ>คอมพิวเตอร>  ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ>แบบเลเซอร>  แผ�นกรองแสง  กระดาษต�อเนื่อง  สายเคเบิล  แผงแปPนอักขระหรือแปPนพิมพ>(Key  
Board)  เมนบอร>ด(Main Board)  เมมโมรี่ชิป(Memory Chip) เช�น  RAM คัตชีทฟ�ดเดอร>(Cut  Sheet  
Feeder) เมาส>(Mouse) พรินเตอร>สวิตชิ่งบKอกช> (Printer Swiching Box) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส>(Card) เช�น 
Ethernet Card,Lan Card,Anti virus Card, Sound Card)  เป�นต�น  เครื่องอ�านและบันทึกข�อมูลแบบต�างๆ 
เช�น แบบดิสเกตต>(Diskette)แบบฮาร>ดดิสต>(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD - ROM)  แบบออพติคอล(Optical) 
เครื่องอ�านข�อมูลแบบซีดีรอม(CD - ROM)  โปรแกรมคอมพิวเตอร>หรือซอฟต>แวร>เป�นต�น   

(3) ประเภทวัสดุงานบ*านงานครัว-ไม�ได�ตั้งไว�- 
(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส�ง-ไม�ได�ตั้งไว�- 
(5)ประเภทค�าวัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน-ไม�ได�ตั้งไว�- 
(6) ประเภทค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�-ไม�ได�ตั้งไว�- 
(7) ประเภทค�าวัสดุอ่ืนๆ  จํานวน  23,000 บาท  แยกเป6น 

1)ค�าจัดซ้ือแบบพิมพ#จํานวน20,000บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุแบบพิมพ>ต�างๆ 
เก่ียวกับงานบัญชีฯและงานจัดเก็บรายได� ฯลฯ ของกองคลัง 

2) ค�าจัดซ้ือน้ําดื่มจํานวน3,000  บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือน้ําด่ืมไว�สําหรับไว�บริการ
น้ําด่ืมให�แก�ประชาชนผู�มาติดต�อราชการและใช�บริการในงานกิจกรรมต�างของอบต.ฯลฯ 

2.1.4หมวดค�าสาธารณูปโภครวม6,000บาทแยกเป6น 
(1)ประเภทค�าไปรษณีย# ค�าโทรเลข ค�าธนาณัติ ค�าซ้ือดวงตราไปรษณียากร ค�าเช�า                     

ตู*ไปรษณีย#จํานวน6,000บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าไปรษณีย> ฯลฯ  

3.  งบลงทุน   รวม๕๓,000 บาท   แยกเป6น 
3.1  หมวดค�าครุภัณฑ# ท่ีดินและส่ิงก�อสร*าง   รวม ๕๓,000บาท  แยกเป6น 

3.1.1 หมวดครุภัณฑ#  จํานวน๕๓,000 บาท  แยกเป6น 
(1) ประเภทค�าครุภัณฑ#สํานักงาน  จํานวน  ๑๑,๐00 บาท  แยกเป6น 

1) ค�าจัดซ้ือตู*เหล็กเก็บเอกสาร2ตู*จํานวน๑๑,๐00บาท  เพ่ือจัดซ้ือตู�เหล็กเก็บเอกสาร2ตู�  
 (๒) ประเภทค�าครุภัณฑ#คอมพิวเตอร#  จํานวน  ๔๒,000  บาท  แยกเป6น 



 

 

๑) ค�าจัดซ้ือคอมพิวเตอร#โน*ตบุUก 2 เครื่อง จํานวน  ๔๒,000บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือ
คอมพิวเตอร>สํานักงานพร�อมอุปกรณ> จํานวน ๒ชุด โดยมีลักษณะพ้ืนฐานดังต�อไปนี้ 
- มีหน�วยประมวลผลกลาง(CPU )   ไม�น�อยกว�า 2แกนหลัก (2 core)จํานวน 1 หน�วยโดยมีคุณลักษณะอย�าง
ใดอย�างหนึ่ง หรือดีกว�าดังนี้ 

1) ในกรณีท่ีมีหน�วยความจํา แบบ Cache Memoryขนาดไม�น�อยกว�า2MB ต�องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม�น�อยกว�า 2.๑ GHz และมีหน�วยประมวลผลด�านกราฟฟQก(Graphics 
ProcessingUnit) ไม�น�อยกว�า ๘ แกน หรือ 

๒) ในกรณีท่ีมีหน�วยความจํา แบบ Cache Memoryขนาดไม�น�อยกว�า๓ MB ต�องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม�น�อยกว�า 2.๕ GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได�ในกรณีท่ีต�องใช�
ความสามารถในการประมวลผลสูง 

- มีหน�วยความจําหลัก (RVM) ชนิด DDR3 หรือดีกว�า ขนาดไม�น�อยกว�า 8GB 
- มีหน�วยจัดเก็บข�อมูล(Hard Drive) ขนาดความจุไม�น�อยกว�า 1 TB จํานวน ๑ หน�วยหรอื ชนิด 
Solid State Disk ขนาดความจุไม�น�อยกว�า ๑๒0 GB จํานวน ๑ หน�วย 
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม�น�อยกว�า ๑,๓๖๖ X 768 Pixel และมีขนาดไม�น�อยกว�า 12   
นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว�า จํานวน ๑ หน�วย 
- มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว�า 
จํานวนไม�น�อยกว�า ๑ ช�อง 
- สามารถใช�งาน Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth ได�เป�นอย�างน�อย 

3.1.2  ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร*าง-ไม�ได*ตั้งไว*- 
4.  งบรายจ�ายอ่ืน -ไม�ได*ตั้งไว*- 
5.งบเงินอุดหนุน-ไม�ได*ตั้งไว*- 
 

รวมรายจ�ายงานบริหารงานคลัง จํานวนเงิน ๒,๒๔๔,๗๒0บาท 
 

รวมรายจ�ายกองคลัง เป6นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๔๔,๗๒0 บาท 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  2561 
องค#การบริหารส�วนตําบลหนองเดิ่น 

อําเภอบุ�งคล*า   จังหวัดบงึกาฬ 

รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงาน 
หน�วยงาน  กองช�าง 

 ประมาณการรายจ�ายทั้งสิ้น  4,๔๕๔,๔๗2  บาท  จ�ายจากรายได*จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป7น   

    แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
1.  งบบุคลากร   รวม      ๘๕๒,๘๗2 บาท   แยกเป7น  

1.1   หมวดเงินเดือนและค�าจ*างประจํา    รวม  ๘๕๒,๘๗2 บาท   แยกเป7น 
1.1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ>ายการเมือง)   -ไม�ได*ตั้งไว*- 
1.1.2  หมวดเงินเดือน  (ฝ>ายประจํา)  จํานวน  ๘๕๒,๘๗2 บาท แยกเป7น    

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงานส�วนตําบล  จํานวน  ๕๐๘,๗๖0 บาท  เพ่ือจ�ายเป�น
เงินเดือนพร�อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป� ให�แก�พนักงานส�วนตําบล   

(2) ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานส�วนตําบล    -ไม�ได�ตั้งไว�-     
(3) ประเภทเงินประจําตําแหน�งนักบริหาร  จํานวน  42,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�น

เงินประจําตําแหน�งสําหรับพนักงานส�วนตําบลท่ีดํารงตําแหน�งผู�อํานวยการกองช�าง (นักบริหารงานช�าง) อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท (ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี ณ วันท่ี  18 เมษายน 2556)    

(4) ประเภทค�าจ*างลูกจ*างประจํา    - ไม�ได�ตั้งไว� – 
(5) ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของลูกจ*างประจํา    - ไม�ได�ตั้งไว� – 

   (6) ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ*าง   จํานวน  254,112 บาท เพ่ือจ�ายเป�นเงิน
ค�าตอบแทน,ค�าจ�างให�แก�พนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป   
    (7) ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ*าง  จํานวน  48,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�น
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ�างตามภารกิจ  

(8) ประเภทเงินอ่ืนๆ  -ไม�ได�ตั้งไว�- 
2. งบดําเนินงาน   รวม   66๐,600   บาท   แยกเป7น 

2.1 หมวดค�าตอบแทน ใช*สอยและวัสดุ รวม   66๐,600   บาท   แยกเป7น  
2.1.1 ค�าตอบแทน   รวม   ๘๖,400 บาท แยกเป7น 

(1) ประเภทค�าตอบแทนผู*ปฏิบัติราชการอันเป7นประโยชน#แก� อปท.  จํานวน  
61,400บาท   แยกเป7น 

1)   ค�าตอบแทนประโยชน#ตอบแทนอ่ืนเป7นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป�) จํานวน  
51,400 บาท   เพ่ือจ�ายเป�นเงินตอบแทนประโยชน>ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป�) ให�แก� 



พนักงานส�วนตําบล, ลูกจ�างประจํา, พนักงานจ�าง ท่ีผ�านเกณฑ>การประเมินและมีสิทธิได�รับเงินประโยชน>ตอบ
แทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ   

2)  ค�าตอบแทนกรรมการตรวจรับงานจ*าง จํานวน 10,000 บาท เพ่ือจ�าย
ค�าตอบแทนประชาคมท่ีร�วมเป�นกรรมการจัดหาพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ�าง  

(2) ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จํานวน 10,000 บาท  เพ่ือ
จ�ายเป�นค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให�แก�พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ�างท่ีได�รับคําสั่งให�
ปฏิบัติหน�าท่ีนอกเวลาราชการ       

(3) ประเภทค�าตอบแทนค�าเช�าบ*าน จํานวน ๕,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าตอบแทนค�าเช�า
บ�านให�แก�พนักงานส�วนตําบล  

(4) ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร  จํานวน 10,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงิน
ช�วยเหลือการศึกษาบุตรให�แก�พนักงานส�วนตําบล   

(5)  ประเภทเงินช�วยเหลือรักษาพยาบาล  -ไม�ได�ตั้งไว�-   
2.1.2   ค�าใช*สอย รวม 349,200 บาท     แยกเป7น 

(1)  ประเภทรายจ�ายเพ่ือให*ได*มาซ่ึงบริการ  จํานวน  259,200 บาท  เพ่ือจ�ายเป�น 
-ค�าเย็บหนังสือหรือเข�าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเล�มอ่ืนใด  
-ค�าโฆษณาและเผยแพร� เพ่ือจ�ายเป�นค�าเหมาทําปFายหรือแผงปGดประกาศ การจ�างทํา

โปสเตอร> การบันทึกภาพยนตร> วีดีโอ วีดีทัศน> ค�าล �างอัดขยายรูปถ�าย การจ�างโฆษณา ประชาสัมพันธ>และ
เผยแพร�กิจการขององค>การบริหารส�วนตําบลในสื่อประเภทต�างๆ เช�น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน> หนังสือพิมพ> 
วารสาร แผ�นพับ ปFายประชาสัมพันธ> สิ่งพิมพ>ต�างๆ ฯลฯ    

-ค�าธรรมเนียมปFายยานพาหนะ ค�าธรรมเนียมศาล ค�าธรรมเนียมท่ีดิน หรือ
ค�าธรรมเนียมใดๆ ท่ีสามารถเบิกจ�ายในประเภทรายจ�ายนี้ 

-ค�าจ�างเหมาถ�ายเอกสาร เพ่ือจ�ายเป�นค�าถ�ายเอกสาร ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของ
องค>การบริหารส�วนตําบล 

-ค�าติดต้ังโทรศัพท> ค�าเบ้ียประกัน ค�ารับวารสารสิ่งพิมพ>ต�างๆ 
-ค�าจ�างเหมาบริการ เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ�างเหมาบริการให�ผู�รับจ�างเหมาทําการอย�างหนึ่ง

อย�างใดซ่ึงมิใช�เป�นการประกอบ ดัดแปลง ต�อเติมเสริมสร�างครุภัณฑ>หรือสิ่งก�อสร�าง ฯลฯ เช�น ค�าจ�างเหมา
จัดเก็บข�อมูล ค�าจ�างเหมาเก็บกวาดขยะ จ�างเหมาสูบน้ํา จ�างเหมาปราบวัชพืช ดูแลต�นไม� ตัดหญ�า จ�างเหมา
โฆษณาเผยแพร� จัดทําปFายประชาสัมพันธ> และสื่อสิ่งพิมพ>ต�างๆ จ�างเหมาประเมินองค>กร จ�างเหมาพ�นหมอก
ควัน ค�าจ�างสูบน้ํา ค�าบริการกําจัดปลวก ค�าจ�างเหมาจัดทําของขวัญหรือของท่ีระลึกต�างๆ ค�าจ�างเหมาทํางาน
อ่ืนๆ ในสํานักงานกองช�างท่ีเป�นกิจการในอํานาจหน�าท่ีท่ีสามารถเบิกจ�ายในประเภทรายจ�ายนี้ 

-ค�าจ�างเหมาแรงงงานท่ัวไป เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ�างเหมาแรงงานท่ัวไป เช�น ใช�แรงงานขุด
ดิน ซ�อมถนน ขุดลอกตะกอนรางระบายน้ํา ปราบวัชพืช การยก แบกหาม เคลื่อนย�ายสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ>ต�างๆ 
ในภารกิจต�างๆ ของส�วนโยธา และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได�รับมอบหมาย    

(2)  ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ    -ไม�ได�ตั้งไว�- 
(3)  ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย#สิน (รายจ�ายเพ่ือซ�อมแซมบํารุงรักษา 

เพ่ือให*สามารถใช*งานได*ตามปกติ)   จํานวน  ๕0,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าบํารุงรักษาซ�อมแซมครุภัณฑ>  
เช�น  เครื่องคอมพิวเตอร>  รถยนต>  เครื่องอัดสําเนา เครื่องถ�ายเอกสาร ตู� โตLะ เก�าอ้ี ฯลฯ หรือค�าบํารุงรักษาหรือ
ซ�อมแซมทรัพย>สินอ่ืนๆ ท่ีเป�นทรัพย>สินของ  อบต.หนองเด่ิน (ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของส�วนโยธา) เพ่ือให�
สามารถใช�งานได�ตามปกติ และจ�ายเป�นค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ท่ีเป�นทรัพย>สินหรืออยู�



ในความรับผิดชอบขององค>การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน  เช�น  ค�าบํารุงรักษาซ�อมแซมระบบประปาหมู�บ�าน  
ซ่ึงเป�นทรัพย>สินขององค>การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน  ค�าบํารุงรักษาซ�อมแซมระบบไฟฟFาแสงสว�างสาธารณะ
ประจําหมู�บ�าน, หรือค�าบํารุงรักษาซ�อมแซมทรัพย>สินอ่ืนๆ ค�าปรับปรุงซ�อมแซมถนนลูกรัง  ถนน คสล. 
ถนนลาดยาง ท�อเหลี่ยม คสล. สะพานท่ีเป�นทรัพย>สินขององค>การบริหารส�วนตําบลท่ีชํารุดเสียหายในเขตของ
องค>การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน ซ่ึงอยู�ในความรับผิดชอบของส�วนโยธา  

(4) ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข*าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 
จํานวน  40,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้  

1) ค�าใช*จ�ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�าย
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส�วนตําบล พนักงานจ�าง ลูกจ�างประจํา รวมท้ังผู�ท่ีได�รับคําสั่งจากนายกฯ 
ให�ปฏิบัติหน�าท่ีเ พ่ือประโยชน>ขององค>การบริหารส�วนตําบล โดยจ�ายเป�นค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าธรรมเนียม 
ค�าลงทะเบียนฝPกอบรม ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพัก และค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง  

2.1.3   ค�าวัสดุ   รวม ๒๒๕,000 บาท แยกเป7น 
(1) ประเภทค�าวัสดุสํานักงาน  จํานวน  ๒0,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุ

สํานักงานต�างๆ  เช�น  โตLะต�างๆ  เก�าอ้ีต�างๆ  ตู�ต�างๆ  กระดาษ  ดินสอ  ปากกา  หมึก  ไม�บรรทัด  ยางลบ  
คลิป เปQก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร>บอน น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ 
กาว สมุดบัญชี สมุดประวัติข�าราชการ แบบพิมพ> ชอล>ก ผ�าสําลี แปรงลบกระดาน สิ่งพิมพ>ท่ีได�จากการซ้ือหรือ
จ�างพิมพ> ของใช�ในการบรรจุหีบห�อ น้ํามัน ไข ข้ีผึ้ง ขาต้ัง (กระดานดํา) แฟFม  แบบพิมพ>  ตรายาง  ธงชาติ ซอง
จดหมาย  เครื่องดับเพลิง เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระ
บรมฉายาลักษณ> แผงปGดประกาศ กระดานดํา รวมถึงกระดานไวท>บอร>ด แผ�นปFายชื่อสํานักงาน หรือหน�วยงาน 
แผ�นปFายจราจร หรือแผ�นปFายต�างๆ มู�ลี่ ม�านปรับแสง (ต�อผืน) พรม (ต�อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน เครื่องคํานวณ
เลข พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง แผงก้ันห�อง กระเปSาเก็บเอกสาร ฯลฯ   

(2) ประเภทค�าวัสดุไฟฟRาและวิทยุ  จํานวน  ๕0,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุ
ไฟฟFาและวิทยุต�างๆ เช�น  สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน> จานรับสัญญาณดาวเทียม 
โคมไฟฟFาพร�อมขาหรือก�าน หม�อแปลงไฟฟFา ลําโพง ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต�างๆ แผงบังคับ
ทางไฟ โคมฉายสปอร>ตไลท> หัวแร�งไฟฟFา เครื่องวัดความต�านทานไฟฟFา เครื่องวัดกระแสไฟฟFา มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟFา เครื่องประจุไฟ เครื่องตัดกระแสไฟฟFาอัตโนมัติ ตู�ควบคุมไฟฟFา ฟGวส>ไฟฟFาแรงสูง เครื่อง
สัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม  หลอดไฟฟFา ฟGวส> เทปพันสายไฟฟFา ปลั๊กไฟฟFา สวิตซ>ไฟฟFา 
หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร> และชิ้นส�วนวิทยุ ลูกถ�วยสายอากาศ รีซีสเตอร> มูฟวิ่งคอยส> คอนเดนเซอร> ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ> เบรกเกอร> บัลบาส สตาร>ทเตอร> สายไฟฟFา สายเคเบิล  เข็มขัดนิรภัยสําหรับงานไฟฟFา (หนัง) 
รองเท�านิรภัยสําหรับงานไฟฟFา ถุงมือนิรภัย หมวกนิรภัย  อุปกรณ>ซ�อมแซมงานไฟฟFาและอุปกรณ>อิเล็กทรอนิกส>
ชนิดต�างๆ ไขควงไฟ ไขควง คีมต�างๆ  ฯลฯ   

(3) ประเภทค�าวัสดุคอมพิวเตอร#  จํานวน  2๐,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุ
คอมพิวเตอร>ต�างๆ เช�น แผ�นจานบันทึกข�อมูล(Diskette/Floppy disk/Removable disk/Compact 
disc/Digital Video disc) เทปบันทึกข�อมูล(Rell Magnetic Tape Cassette Tape Cartridge Tape)หัวพิมพ>
หรือแถบพิมพ>สําหรับเครื่องพิมพ>คอมพิวเตอร> ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ>แบบเลเซอร> แผ�นกรองแสง 
กระดาษต�อเนื่อง สายเคเบิล แผงแปFนอักขระ หรือ แปFนพิมพ> (Key Board) เมนบอร>ด (Main Broad) เมมโมรี
ซิป(Memory Chip) เช�น Ram คัดชีทฟ�ดเดอร> (Cut Sheet Feeder) เมาส> (Mouse) พรินเตอร>สวิตชิ่งบLอกซ> 
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ�นวงจรอิเล็กทรอนิกส> (Card) เช�น Ethernet Card 
Land Card Antivirus Card Sound Card เป�นต�น เครื่องอ�านและบันทึกข�อมูลแบบต�างๆ เช�น แบบดิสเกตต> 



(Diskette) แบบฮาร>ดดิสต> (Hard Disk) แบบซีดีรอม CD-ROM แบบออพติคอล Optical เป�นต�น เครื่องอ�าน
ข�อมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร>หรือซอฟต>แวร>ท่ีมีราคาหน�วยหนึ่งไม�เกิน 20,000 บาท   

(4) ประเภทค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�  จํานวน  10,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร� เช�น แผ�นVCD หรือ DVD USB ไม�อัด พู�กัน  ลูกกลิ้งโฟม ผ�า สีสําหรับเขียนปFายโฆษณา 
รูปภาพ และอ่ืนๆ ฯลฯ ท่ีเก่ียวกับการโฆษณา และเผยแพร�   

(5) ประเภทค�าวัสดุประปา  จํานวน  ๕0,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุอุปกรณ>ต�างๆ ท่ี
ใช�ในการดําเนินกิจการประปาหมู�บ�าน ระบบประปาหมู�บ�าน  ขยายเขตวางท�อประปา ซ่ึงเป�นทรัพย>สินของ
องค>การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน เช�น สารส�ม คลอรีน ท�อน้ํา ข�อต�อ ประตูน้ํา กาว เทปพันเกลียว มาตรวัดน้ํา 
ตลอดจนอุปกรณ>ท่ีเก่ียวข�องกับประปา ฯลฯ   

(6) ประเภทค�าวัสดุสํารวจ   จํานวน  10,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุสํารวจ
ต�างๆ  เช�น  บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก บันไดไม�ไผ� เครื่องมือดึงสายโทรศัพท> ฯลฯ  

(7) ประเภทค�าวัสดุก�อสร*าง  จํานวน  ๕0,000  บาท   เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุก�อสร�าง
ต�างๆ เช�น ไม�ต�างๆ น้ํามันทาไม� ทินเนอร> สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต> ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต>บล็อก กระเบ้ือง  
สังกะสี  ตะปู  ค�อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว�าน เลื่อย กบไสไม� เหล็กเส�น เครื่องวัดขนาดเล็ก เช�น 
ตลับเมตร ลูกด่ิง ท�อน้ําบาดาล ท�อน้ําและอุปกรณ>ประปา ท�อต�างๆ โถส�วม อ�างล�างมือ ราวพาดผ�า รถเข็นล�อยาง
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ>ต�าง ๆ เก่ียวกับการแก�ไขป~ญหาท่ีสาธารณะ เช�น เสาคอนกรีต  ลวดหนาม หรือวัสดุ
ก�อสร�างอ่ืนๆ เพ่ือใช�ในการปรับปรุงหรือซ�อมแซมระบบสาธารณูปโภค ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ี
ชํารุดเสียหาย เพ่ือแก�ไขป�ญหาความเดือดร�อนของประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ฯลฯ   

(8) ประเภทค�าวัสดุงานช�าง   จํานวน  15,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุงานช�าง   
เช�น กระดาษไข หมึก ปากกาเขียนแบบ  อุปกรณ>ซ�อมแซมงานไฟฟFา ไขควงลองไฟ  ไขควงสําหรับงานไฟฟFา  
คีมปากจิ้งจก  คีมปากแหลม  คีมปอกสาย เทปวัดระยะ ล�อวัดระยะ ฯลฯ    

2.1.4   หมวดค�าสาธารณูปโภค  -ไม�ได�ตั้งไว�- 
3.  งบลงทุน   รวม  1๖1,000 บาท  แยกเป7น 

3.1   หมวดค�าครุภัณฑ# รวม  161,000 บาท  แยกเป7น 
3.1.1 ค�าครุภัณฑ#  จํานวน  161,000 บาท  แยกเป7น  

(1) ประเภทครุภัณฑ#สํานักงาน    - ไม�ได�ตั้งไว�- 
(2) ประเภทครุภัณฑ#คอมพิวเตอร#  ตั้งไว* จํานวน 46,000 บาท  

(2.1) เครื่องคอมพิวเตอร#สํานักงาน จํานวน 25,000  บาท  เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอร>
สํานักงาน จํานวน  1 ชุด โดยมีลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

  - มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น�อยกว�า 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1                             
               หน�วย         

              - หน�วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน�วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม�         
              น�อยกว�า 8 MB 

           - มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย�างใดอย�างหนึ่ง หรือ 

             ดีกว�า ดังนี้ 
        - เป�นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน�วยความจําขนาด 

              ไม�น�อยกว�า 1 GB หรือ  

  -  มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู�ภายในหน�วยประมวลผลกลาง  
    แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช�หน�วยความจําหลักในการ 



    แสดงภาพขนาดไม�น�อยกว�า 1 GB หรือ 
 - มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู�บนแผงวงจรหลัก แบบ  
    Onboard Graphics ท่ี มีความสามารถในการใช�หน�วยความจําหลักใน   
   การแสดงภาพขนาดไม�น�อยกว�า 1 GB 

         - มีหน�วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว�า มีขนาดไม�น�อยกว�า 4GB  
           - มีหน�วยจัดเก็บข�อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว�า ขนาดความจุ 
             ไม�น�อยกว�า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม�น�อยกว�า  
            120 GB  
            จํานวน 1 หน�วย - มีDVD-RW หรือดีกว�า จํานวน 1 หน�วย 

 - มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000     Base-T หรือดีกว�า จํานวนไม�น�อยกว�า 1 ช�อง 

 - มีแปFนพิมพ>และเมาส> 
     - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว�า มีContrast Ratio ไม�น�อยกว�า 600: 1   
        และมีขนาดไม�น�อย กว�า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน�วย 

       - ระบบปฏิบัติการ Window XP หรือ Windows 7 
            - DVD – RW หรือดีกว�าจํานวน 1 หน�วย  
            - เครื่องสํารองไฟ (UPS) ขนาด 800 หรือมากว�านั้น 
    - ระบบปFองกันไวรัส สามารถปFองกันไวรัสจากอินเตอร>ได� 
(2.2) เครื่องคอมพิวเตอร#โน*ตบุUก จํานวน  21,000  บาท  เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอร> 
       โน�ตบุLก จํานวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น�อยกว�า 5 แกนหลัก (5 core) จํานวน 1 
หน�วย โดยมี คุณลักษณะอย�างใดอย�างหนึ่ง หรือดีกว�า ดังนี้ 

- ในกรณีท่ีมีหน�วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม�น�อยกว�า 2 MB 
ต�อง       
  มี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม�น�อยกว�า 2.5 GHz และมีหน�วย    
  ประมวลผลด�าน กราฟGก (Graphics Processing Unit) ไม�น�อยกว�า 8 แกน    
  หรือ  
- ในกรณีท่ีมีหน�วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม�น�อยกว�า 3 MB 
ต�อง     
   มี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม�น�อยกว�า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม 
   สัญญาณ นาฬิกาได�ในกรณีท่ีต�องใช�ความสามารถในการประมวลผลสูง  

       - มีหน�วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว�า ขนาดไม�น�อยกว�า 4 GB  
       - มีหน�วยจัดเก็บข�อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม�น�อยกว�า 1 TB จํานวน 1  

       หน�วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม�น�อยกว�า 120 GB จํานวน  
                                  1 หน�วย  

        - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม�น�อยกว�า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาด 

          ไม�น�อยกว�า 15.6 นิ้ว - มีDVD-RW หรือดีกว�า จํานวน 1 หน�วย  
        - มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  



          Base-T หรือดีกว�า จํานวนไม�น�อยกว�า 1 ช�อง  
        -  สามารถใช�งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได�เป�นอย�างน�อย 
        - ระบบปFองกันไวรัส สามารถปFองกันไวรัสจากอินเตอร>ได� 
        - ระบบปฏิบัติการ Window XP หรือ Windows 7 
(3) ประเภทครุภัณฑ#โรงงาน  –ไม�ได�ตั้งไว�-  
(4) ประเภทครุภัณฑ#การเกษตร ตั้งใว* 78,000 บาท  แยกเป7น 
     (4.1) จัดซ้ือปVWมสูบน้ําลึก (ปVWมซับเมอร#ส#) ตั้งไว* จํานวน 78,000 บาท  

จํานวน  78,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือป~�มสูบน้ําลึก (ป~�มซับเมอร>ส>) ขนาด 1.50 HP จํานวน 4 ชุด   
(5) ประเภทครุภัณฑ#สํารวจ  –ไม�ได�ตั้งไว�- 
(6) ประเภทครุภัณฑ#ก�อสร*าง  ตั้งไว* จํานวน 37,000 บาท แยกเป7น 
     (6.1)จัดซ้ือรอก จํานวน 15,000 บาท เพ่ือจัดซ้ือรอกขนาด 5 ตัน จํานวน 1 

ชุด 
     (6.2) จัดซ้ือเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟRา จํานวน  22,000 บาท  เพ่ือจัดซ้ือ

เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟFา  ขนาด 652 x121 x231 มม. น้ําหนัก 15 กก. กําลังไฟฟFา 1,510 W. อัตรา
เจาะกระแทรก 1,450 ต�อนาที จํานวน 1 เครื่อง 
งานไฟฟRาถนน 

3. หมวดค�าครุภัณฑ# ท่ีดินและส่ิงก�อสร*าง รวม ๒,๗๘0,000 บาท แยกเป7น 
3.1 หมวดครุภัณฑ#    
3.2 หมวดท่ีดินและส่ิงก�อสร*าง รวม ๒,๗๘0,000 บาท แยกตามรายละเอียด ดังนี้      

(1) โครงการก�อสร*างรางระบายน้ําภายในหมู�บ*าน  หมู�ท่ี 1 บ*านหนองเดิ่นท�า     จํานวน   
๓๘0,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ�างเหมาก�อสร�างรางระบายน้ําภายในหมู�บ�าน  หมู�ท่ี 1 บ�านหนองเด่ินท�า 
ขนาดกว�าง 0.50 เมตร ยาว 184  เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาปGดแบบเหล็กแผ�น เชื่อมติดกัน
เป�นตะแกรง พร�อมปFายโครงการ (ก�อสร�างตามแบบองค>การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ินกําหนด)  

(2) โครงการก�อสร*างอาคารฌาปนสถาน บ*านหนองเดิ่นเหนือ หมู�ท่ี 2 และ หมู�ท่ี 3 จํานวน  
880,000  บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ�างเหมาก�อสร�างอาคารฌาปนสถาน หมู�ท่ี 2 และหมู�ท่ี 3 ตําบลหนองเด่ิน 
ขนาดเมรุ กว�าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร  พร�อมปFายโครงการ (ก�อสร�างตามแบบองค>การบริหารส�วนตําบลหนอง
เด่ินกําหนด)  

 (3) โครงการก�อสร*างรางระบายน้ําภายในหมู�บ*าน  หมู�ท่ี 4 บ*านหนองคังคา   จํานวน    
๓๘0,000   บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ�างเหมาก�อสร�างรางระบายน้ํา หมู�ท่ี 4 บ�านหนองคังคา ขนาดกว�าง 0.50 
เมตร ยาว 184 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาปGดแบบเหล็กแผ�น เชื่อมติดกันเป�นตะแกรง พร�อม
ปFายโครงการ (ก�อสร�างตามแบบองค>การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ินกําหนด)  

(4) โครงการก�อสร*างรางระบายน้ําภายในหมู�บ*าน   หมู�ท่ี 5 บ*านห*วยเล็บมือ จํานวน      
๓๘0,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ�างเหมาก�อสร�างรางระบายน้ํา หมู�ท่ี 5 บ�านห�วยเล็บมือ ขนาดกว�าง 0.50 
เมตร ยาว 184 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาปGดแบบเหล็กแผ�น เชื่อมติดกันเป�นตะแกรง พร�อม
ปFายโครงการ (ก�อสร�างตามแบบองค>การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ินกําหนด)  

(5) โครงการก�อสร*างรางระบายน้ําภายในหมู�บ*าน หมู�ท่ี 6 บ*านภูสวาท จํานวน  280,000 
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ�างเหมาก�อสร�างรางระบายน้ํา หมู�ท่ี 6 บ�านภูสวาท ขนาดกว�าง 0.50 เมตร ยาว 135.50 
เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาปGดแบบเหล็กแผ�น เชื่อมติดกันเป�นตะแกรง พร�อมปFายโครงการ 
(ก�อสร�างตามแบบองค>การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ินกําหนด)  



(6) โครงการปรับปรุงซ�อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรและเข*าแหล�งท�องเท่ียววัดทิวโขงงาม 
หมู�ท่ี 6 บ*านภูสวาท จํานวน  100,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ�างเหมาปรับปรุงซ�อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร
และเข�าแหล�งท�องเท่ียววัดทิวโขงงาม กว�าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลงดินลูกรังไม�น�อยกว�า 1,200 ลบ.ม. 
พร�อมปFายโครงการ (ก�อสร�างตามรูปแบบรายการท่ีองค>การบริหารส�วนตําบล พร�อมปFายโครงการ  
 (7) โครงการก�อสร*างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ*าน หมู�ท่ี 7 บ*านเทพมีชัย จํานวน  
๓๘0,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ�าน หมู�ท่ี 7  บ�านเทพมีชัย ขนาด
ผิวจราจรกว�าง 5 เมตร ระยะทางยาวรวม 156 เมตร คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตไม�น�อย
กว�า 780 ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล�ทางกว�างข�างละ 0.50 เมตร พร�อมปFายโครงการ (ก�อสร�างตามรูปแบบ
รายการท่ีองค>การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ินกําหนด)  
4.  งบรายจ�ายอ่ืน   -ไม�ได*ตั้งไว*- 
5.  งบเงินอุดหนุน    -ไม�ได*ตั้งไว*- 

 
รวมรายจ�ายงานไฟฟRาถนน  จํานวน   ๒,๗๘0,000  บาท 

 
รวมรายจ�ายแผนงานเคหะและชุมชน จํานวน 4,๔๕๔,๔๗2   บาท  

 
รวมรายจ�ายกองช�าง เป7นเงินทั้งสิ้น  4,๔๕๔,๔๗2  บาท  

 
 
 
 

    
 
 
 

    
 
 
 
 



 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  2561 
องค#การบริหารส�วนตําบลหนองเดิ่น 

อําเภอบุ�งคล*า   จังหวัดบงึกาฬ 

รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงาน 
หน�วยงาน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อม 

ประมาณการรายจ�ายทั้งสิ้น  1,632,๓70  บาท  จ�ายจากรายได*จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุน แยกเป8น 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
1.  งบบุคลากร   รวม  600,000 บาท  แยกเป8น 

1.1  หมวดเงินเดือนและค�าจ*างประจํา  รวม  600,000 บาท  แยกเป8น 
1.1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ=ายการเมือง)  -ไม�ได*ตั้งไว*- 
1.1.2 หมวดเงินเดือน (ฝ=ายประจํา)  รวม   600,000 บาท  แยกเป8น 

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงานส�วนตําบล  จํานวน  393,600 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือน
พร�อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป� ให�แก�พนักงานส�วนตําบล                     

(2) ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานส�วนตําบล  -ไม�ได�ตั้งไว�-  
(3) ประเภทเงินประจําตําแหน�งนักบริหาร  จํานวน  42,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงิน

ประจําตําแหน�งสําหรับพนักงานส�วนตําบลท่ีดํารงตําแหน�งผู� อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม             
(นักบริหารงานสาธารณสุข) อัตราเดือนละ 3,500 บาท (ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส�วนท�องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี ณ วันท่ี 18 
เมษายน 2556)    

(4) ประเภทค�าจ*างลูกจ*างประจํา    -ไม�ได�ตั้งไว�– 
(5) ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของลูกจ*างประจํา    -ไม�ได�ต้ังไว�– 
(6) ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ*าง   จํานวน  140,400 บาท เพ่ือจ�ายเป�นเงิน

ค�าตอบแทน,ค�าจ�างให�แก�พนักงานจ�างตามภารกิจ และพนักงานจ�างท่ัวไป  จํานวน 1 อัตรา                
(7) ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ*าง  จํานวน  24,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงิน

เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานจ�างตามภารกิจ     
(8) ประเภทเงินอ่ืนๆ    -ไม�ได�ตั้งไว�– 

2.  งบดําเนินงาน   รวม  967,๓70  บาท   แยกเป8น 
2.1 หมวดค�าตอบแทน  ใช*สอยและวัสดุ  967,๓70  บาท    แยกเป8น 

2.1.1 ค�าตอบแทน  รวม ๑๗,๓๗0 บาท  แยกเป8น       
(1) ประเภทค�าตอบแทนผู*ปฏิบัติราชการอันเป8นประโยชน#แก� อปท. จํานวน 17,370 

บาท แยกเป8น 
1) ค�าตอบแทนประโยชน#ตอบแทนอ่ืนเป8นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป�) จํานวน  

17,370 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินตอบแทนประโยชน@ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป�) ให�แก� 
พนักงานส�วนตําบล, ลูกจ�างประจํา, พนักงานจ�าง ท่ีผ�านเกณฑ@การประเมินและมีสิทธิได�รับเงินประโยชน@ตอบแทน
อ่ืนเป�นกรณีพิเศษ   



2) ค�าตอบแทนกรรมการตรวจรับการจ*าง  -ไม�ได�ตั้งไว�- 
(2) ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      -ไม�ได�ตั้งไว�-  
(3) ประเภทค�าตอบแทนค�าเช�าบ*าน  -ไม�ได�ตั้งไว�- 
(4) ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร  -ไม�ได�ตั้งไว�- 
(5) ประเภทเงินช�วยเหลือรักษาพยาบาล -ไม�ได�ตั้งไว�-  

2.1.2  ค�าใช*สอย    รวม   ๗95,๐00  บาท  แยกเป8น 
(1) ประเภทรายจ�ายเพ่ือให*ได*มาซ่ึงบริการ  จํานวน  519,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าเย็บ

หนังสือหรือเข�าปกหนังสือ ค�าจ�างเหมาบริการถ�ายเอกสาร  ค�าซักฟอก  ค�าตักสิ่งปฏิกูล  ค�าระวางบรรทุก ค�าเช�า
ทรัพย@สิน (นอกจากค�าเช�าบ�าน)  เช�น  ค�าเช�าเครื่องถ�ายเอกสารจากเอกชนเพ่ือใช�ในการบริหารงานขององค@การ
บริหารส�วนหนองเด่ิน  เพ่ือให�การบริหารงานและการบริการประชาชนเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพโดยการเช�า
ทรัพย@สิน(เครื่องถ�ายเอกสาร) แบบทําสัญญาเช�าเป�นรายป�และเบิกจ�ายค�าเช�าเป�นรายเดือน  ค�าโฆษณาและ
เผยแพร� (รายจ�ายเก่ียวกับการจ�างเหมาโฆษณาและเผยแพร�ข�าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน@ โรงมหรสพหรือ
สิ่งพิมพ@ต�างๆ)  ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียนต�างๆ หรือค�าธรรมเนียมศาลในการดําเนินคดีต�างๆ ค�าบริการรับใช� 
ค�าเบ้ียประกัน  ค�าใช�จ�ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค�าจ�างเหมาบริการ  ค�าจ�างเหมาบริการให�ผู�รับจ�างทํา
การอย�างหนึ่งอย�างใดซ่ึงมิใช�เป�นการประกอบ  ดัดแปลง ต�อเติมครุภัณฑ@หรือสิ่งก�อสร�างอย�างใดและอยู�ในความ
รับผิดชอบของผู�รับจ�าง  เช�น  ค�าจ�างเหมาสูบน้ํา  ค�าจ�างแบกหามสัมภาระ ค�าออกของ ค�าบริการกําจัดปลวก 
ค�าจ�างเหมาทําความสะอาดบริเวณอาคารท่ีทําการองค@การบริหารส�วนตําบลและอาคารสถานท่ีขององค@การบริหาร
ส�วนตําบล  ค�าจ�างเหมาเวรยามรักษาทรัพย@สินของทางราชการ  ค�าจ�างผู�แสดงแบบและค�าซ�อมแซมทรัพย@สิน  
ค�าจ�างเหมาเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล เป�นต�น  ค�าติดต้ังโทรศัพท@  ค�าใช�จ�ายต�างๆ ในการติดต้ังโทรศัพท@ ยกเว�น ค�า
ตู�สาขา  ค�าเครื่องโทรศัพท@พ�วงภายในและค�าเครื่องโทรศัพท@ภายใน   

(2) ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  -ไม�ได�ตั้งไว�- 
(3) ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย#สิน (รายจ�ายเพ่ือซ�อมแซมบํารุงรักษาเพ่ือให*

สามารถใช*งานได*ตามปกติ)  จํานวน  40,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าบํารุงรักษาซ�อมแซมครุภัณฑ@  เช�น  เครื่อง
พิมพ@ดีด  รถยนต@  รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ํา เครื่องอัดสําเนา  เครื่องถ�ายเอกสาร ฯลฯ  หรือค�าบํารุงรักษาหรือ
ซ�อมแซมทรัพย@สินอ่ืนๆ ท่ีเป�นทรัพย@สินของ อบต.หนองเด่ิน  เพ่ือให�สามารถใช�งานได�ตามปกติท่ี  

 
 (4) ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข*าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ  

จํานวน  236,000  บาท  ตามรายละเอียดคําชี้แจงดังนี้ 
1) ค�าใช*จ�ายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน  36,000 เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการ

เดินทางไปราชการของพนักงานส�วนตําบล พนักงานจ�าง ลูกจ�างประจํา รวมท้ังผู�ท่ีได�รับคําสั่งจากนายกฯ ให�ปฏิบัติ
หน�าท่ีเพ่ือประโยชน@ขององค@การบริหารส�วนตําบล โดยจ�ายเป�นค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าธรรมเนียม ค�าลงทะเบียนฝMกอบรม 
ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพัก และค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง   

2) ค�าใช*จ�ายในการบําบัดฟOPนฟูบ�อขยะ จํานวน 200,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�าย
ในการบําบัดฟNOนฟูบ�อขยะ ขององค@การบริหารส�วนตําบล รวม   155,000   บาท  แยกเป8น 

(1) ประเภทวัสดุสํานักงาน  จํานวน  10,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าซ้ือสิ่งของเครื่องใช�
ในสํานักงานต�าง ๆ เช�น  โตPะต�างๆ  เก�าอ้ีต�างๆ  ตู�ต�างๆ  กระดาษ  หมึก  ดินสอ ปากกา ไม�บรรทัด  ยางลบ  คลิป  
เปQก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษคาร@บอน  กระดาษไข น้ํายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟRม 
สมุดบัญชี สมุดประวัติข�าราชการ แบบพิมพ@ ชอล@ก ผ�าสําลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ@ท่ีได�
จากการซ้ือหรือจ�างพิมพ@  ของใช�ในการบรรจุหีบห�อ น้ํามัน ไข ข้ีผึ้ง ขาต้ัง(กระดานดํา) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร   
น้ําด่ืมท่ีซ้ือจากเอกชน เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ ภาพเขียน,แผนท่ี เครื่อง
ดับเพลิง พระบรมฉายาลักษณ@  แผงปSดประกาศ  กระดานดํารวมถึงกระดานไวท@เบอร@ แผ�นปRายชื่อสํานักงานหรือ
หน�วยงาน แผ�นปRายจราจรหรือแผ�นปRายต�างๆ  มู�ลี่,ม�านปรับแสง(ต�อผืน) พรม(ต�อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน  เครื่อง
คํานวณเลข (Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง แผงก้ันห�อง (Partition) กระเป`าฯลฯ   



(2) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร#  จํานวน  15,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร@ต�างๆ ในสํานักงาน เช�น แผ�นจานบันทึกข�อมูล (Diskette/Floppydisk/Removabledisk/Compact 
disc/Digital Video disc) เทปบันทึกข�อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape,Cartridge Tape) หัวพิมพ@ 
หรือแถบพิมพ@สําหรับเครื่องพิมพ@คอมพิวเตอร@  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ@แบบเลเซอร@  แผ�นกรองแสง  
กระดาษต�อเนื่อง  สายเคเบิล  แผงแปRนอักขระหรือแปRนพิมพ@ (Key  Board)  เมนบอร@ด (Main Board)  เมมโมรี่
ชิป (Memory Chip) เช�น RAM คัตชีทฟ�ดเดอร@ (Cut  Sheet  Feeder) เมาส@(Mouse) พรินเตอร@สวิตชิ่งบPอกช@ 
(Printer Swiching Box) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส@ (Card) เช�น Ethernet Card,Lan Card,Anti virus Card, 
Sound Card) เป�นต�น เครื่องอ�านและบันทึกข�อมูลแบบต�างๆ เช�น แบบดิสเกตต@ (Diskette) แบบฮาร@ดดิสต@ 
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD - ROM)  แบบออพติคอล (Optical) เครื่องอ�านข�อมูลแบบซีดีรอม (CD - ROM)  
โปรแกรมคอมพิวเตอร@หรือซอฟต@แวร@ท่ี เป�นต�น   

(3) ประเภทวัสดุงานบ*านงานครัว  จํานวน  5,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุงาน
บ�านงานครัวต�าง ๆ เช�น  แปรง  ไม�กวาด เข�ง  มุ�ง  ผ�าปูท่ีนอน หมอน ปลอกหมอน ผ�าปูโตPะ ถ�วยชาม ช�อน ส�อม 
แก�วน้ํา จานรอง กระจกเงา  น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน  ถาด  โอ�งน้ํา ท่ีนอน กระโถน เตาไฟฟRา เตาน้ํามัน เตารีด 
เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข�  เครื่องปSOงขนมป~ง  กระทะไฟฟRา หม�อไฟฟRารวมถึงหม�อหุงข�าว  กระติกน้ําร�อน กระติก
น้ําแข็ง  ถังแกPส    

(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส�ง  จํานวน  35,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือ
หรือซ�อมแซมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะขนส�งท่ีใช�สําหรับรถบรรทุกขยะขององค@การบริหารส�วนตําบล  เช�น 
แบตเตอรี่ ยางนอก,ยางใน สายไมล@ เพลา ตลับลูกปNน น้ํามันเบรก น้ํามันเครื่อง น้ํามันหล�อลื่น อานจักรยาน               
หัวเทียนไขควง นPอตและสกรู กระจกมองข�างรถยนต@ หม�อน้ํารถยนต@ กันชนรถยนต@  เบาะรถยนต@  ฟSล@มกรองแสง 
เข็มขัดนิรภัย แม�แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร@  ล็อคคลัตช@  ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟ
ฉุกเฉินฯลฯ    

(5) ประเภทค�าวัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน  จํานวน  70,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�า
จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น  เช�น  น้ํามันดีเซล น้ํามันกPาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  ถ�าน แกPสหุงต�ม  
น้ํามันจารบี น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  สําหรับใช�กับรถยนต@บรรทุกดีเซล รถจักรยานยนต@  เครื่องพ�น
หมอกควัน, เครื่องตัดหญ�าหรือเครื่องยนต@,เครื่องจักรอ่ืนๆ, รถยนต@ส�วนกลาง, รถกู�ชีพกู�ภัย, รถขยะ ซ่ึงเป�น
ทรัพย@สินขององค@การบริหารส�วนตําบล    

     (6) ประเภทค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�  จํานวน 10,000 บาท บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�า
จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร� เช�น แผ�น VCD หรือ DVD USB ไม�อัด พู�กัน  ลูกกลิ้งโฟม ผ�า สีสําหรับเขียนปRาย
โฆษณา รูปภาพ และอ่ืนๆ ฯลฯ ท่ีเก่ียวกับการโฆษณา และเผยแพร�   

     (7) ค�าวัสดุเครื่องแต�งกาย  จํานวน  10,000  บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าเสื้อ กางเกง รองเท�า
บูท ถุงมือ ฯลฯ และอ่ืนๆ ท่ีจําเป�นสําหรับคนงานเก็บขยะมูลฝอยของ อบต.  

2.1.4  หมวดค�าสาธารณูปโภค   –ไม�ได*ตั้งไว*- 
3.  งบลงทุน    -ไม�ได*ตั้งไว*- 
4.  งบรายจ�ายอ่ืน    -ไม�ได*ตั้งไว*- 
5.  งบเงินอุดหนุน  -ไม�ได*ตั้งไว*- 
 

รวมรายจ�ายงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสารธารณสุข  จํานวน  1,๕๖๗,๓๗0 บาท 
 
 
 
 
 
 



 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
1.  งบบุคลากร   -ไม�ได*ตั้งไว*- 
2.  งบดําเนินงาน   รวม   25,000   บาท   แยกเป8น 

     2.1 หมวดค�าตอบแทน  ใช*สอยและวัสดุ  รวม   25,000  บาท     แยกเป8น 
2.1.1  ค�าตอบแทน  -ไม�ได*ตั้งไว*- 
2.1.2  ค�าใช*สอย    รวม   25,000   บาท  แยกเป8น 

(1)  ประเภทรายจ�ายเพ่ือให*ได*มาซ่ึงบริการ    -ไม�ได�ตั้งไว�- 
(2) ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  -ไม�ได�ตั้งไว�- 
(3) ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม (รายจ�ายเพ่ือซ�อมแซมบํารุงรักษา

เพ่ือให*สามารถใช*งานได*ตามปกติ)  -ไม�ได�ตั้งไว�-  
(4) ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข*าลักษณะรายจ�าย

หมวดอ่ืนๆ  จํานวน  25,000  บาท   ตามรายละเอียดคําชี้แจงดังนี้ 
1)  ค�าใช*จ�ายโครงการปUองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบ*า  จํานวน  15,000 บาท  

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานตามโครงการปRองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบ�า   
2)  ค�าใช*จ�ายโครงการควบคุมและปUองกันโรคไข*หวัดนก  จํานวน 10,000 

บาท เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมและปRองกันโรคไข�หวัดนก   
2.1.3  ค�าวัสดุ  -ไม�ได*ตั้งไว*-     

3.  งบลงทุน  -ไม�ได*ตั้งไว*- 
4.  งบรายจ�ายอ่ืน   -ไม�ได*ตั้งไว*- 
5. งบเงินอุดหนุน  รวม    40,000  บาท    แยกเป8น 

5.1 หมวดเงินอุดหนุน  รวม    40,000  บาท    แยกเป8น 
5.1.1  อุดหนุนองค#กรปกครองส�วนท*องถ่ิน     -ไม�ได*ตั้งไว*- 
5.1.2  อุดหนุนส�วนราชการ  จํานวน  40,000  บาท  แยกเป�น    

(1) อุดหนุนโรงพยาบาลส�งเสริมสุขตําบลหนองเดิ่น  ตามโครงการควบคุมและปUองกันโรค
ไข*เลือดออก  จํานวน  30,000  บาท เพ่ือจ�ายเงินอุดหนุนโรงพยาบาลส�งเสริมสุขตําบลหนองเด่ิน  ตามโครงการ
ควบคุมและปRองกันโรคไข�เลือดออก  

(2) อุดหนุนโรงพยาบาลส�งเสริมสุขตําบลหนองเดิ่น  ตามโครงการสุขาภิบาลหาดสีดา จํานวน
10,000  บาท เพ่ือจ�ายเงินอุดหนุนโรงพยาบาลส�งเสริมสุขตําบลหนองเด่ิน ตามโครงการสุขาภิบาลหาดสีดา               

5.1.3  อุดหนุนเอกชน    -ไม�ได*ตั้งไว*- 
5.1.4  อุดหนุนกิจการท่ีเป8นสาธารณประโยชน#    -ไม�ได*ตั้งไว*- 

รวมรายจ�ายงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   จํานวน  ๖๕,000  บาท 
 

รวมรายจ�ายส�วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อม  เป8นเงินทั้งสิ้น 1,632,๓70 บาท 
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  25๖๑ 
องค#การบริหารส�วนตําบลหนองเดิ่น 

อําเภอบุ�งคล*า   จังหวัดบงึกาฬ 

รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงาน 
หน�วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ประมาณการรายจ�ายทั้งสิ้น   ๖,๓๐๙,๐๒0  บาท  จ�ายจากรายได*จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป9น 
     

      แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา                                                                                   
1.  งบบุคลากร     รวม  2๕๒,๗๒0  บาท  แยกเป9น 

1.1. หมวดเงินเดือนและค�าจ*างประจํา  รวม  ๒๕๒,๗๒๐  บาท  แยกเป9น 
1.1.1  หมวดเงินเดือน  (ฝAายการเมือง)   ไม�ได*ตั้งไว* 
1.1.2  หมวดเงินเดือน  (ฝAายประจํา)  รวม   2๕๒,๗๒๐ บาท  แยกเป9น 

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงานส�วนตําบล  จํานวน  2๑๐,๗๒๐บาท เพ่ือจ�ายเป�น
เงินเดือนพนักงานให�แก�พนักงานส�วนตําบล  

(2) ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานส�วนตําบล  -ไม�ได�ต้ังไว�-  
(3) ประเภทเงินประจําตําแหน�งนักบริหาร  จํานวน  42,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงิน

ประจําตําแหน�งสําหรับพนักงานส�วนตําบลท่ีดํารงตําแหน�งหัวหน�าส�วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
(นักบริหารการศึกษา) อัตราเดือนละ 3,500 บาท (ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส�วนท�องถ่ิน  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี ณ วันท่ี  18 
เมษายน 2556)   

(4) ประเภทค�าจ*างลูกจ*างประจํา   -ไม�ได�ตั้งไว�-  
(5) ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของลูกจ*างประจํา   -ไม�ได�ตั้งไว�- 
(6) ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ*าง   - ไม�ได�ตั้งไว�- 
 (7) ประเภทเงินเพ่ิมเพ่ิมต�างๆ  ของพนักงานจ*าง –ไม�ได�ตั้งไว�- 
(8) ประเภทเงินอ่ืนๆ  –ไม�ได�ตั้งไว�-  

2. งบดําเนินงาน   รวม  4๐๙,000  บาท  แยกเป9น                                                                       
2.1  หมวดค�าตอบแทนใช*สอยและวัสดุ   รวม    4๐๙,000   บาท  แยกเป9น 

 2.1.1 ค�าตอบแทน  รวม  ๑๑๕,000  บาท  แยกเป9น 
(1) ประเภทค�าตอบแทนผู*ปฏิบัติราชการอันเป9นประโยชน#แก� อปท.  จํานวน         

๑00,000  บาท   แยกเป9น 
1) ค�าตอบแทนประโยชน#ตอบแทนอ่ืนเป9นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป�) จํานวน    

๑00,000  บาท   เพ่ือจ�ายเป�นเงินตอบแทนประโยชน=ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป>) ให�แก� 
พนักงานส�วนตําบล, ลูกจ�างประจํา, พนักงานจ�าง ท่ีผ�านเกณฑ=การประเมินและมีสิทธิได�รับเงินประโยชน=ตอบ
แทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ   

2) ค�าตอบแทนกรรมการตรวจรับงานจ*าง   -ไม�ได�ตั้งไว�- 



(2) ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      -ไม�ได�ตั้งไว�-  
(3) ประเภทค�าตอบแทนค�าเช�าบ*าน  จํานวน ๕,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าตอบแทนค�า

เช�าบ�าน/เช�าซ้ือบ�านให�แก�พนักงาน พนักงานส�วนตําบลท่ีมีสิทธิเบิกได�ตามระเบียบท่ีกําหนด 
(4) ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร  จํานวน  10,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นเงิน

ช�วยเหลือการศึกษาบุตรของผู�บริหาร พนักงานส�วนตําบล และลูกจ�างประจํา ท่ีมีสิทธิเบิกเงินช�วยเหลือ
การศึกษาบุตรได�ตามระเบียบฯ                        

(5)  ประเภทเงินช�วยเหลือรักษาพยาบาล -ไม�ได�ตั้งไว�-  
 2.1.2  ค�าใช*สอย   รวม  ๒๕๐,000  บาท  แยกเป9น 

(1) ประเภทรายจ�ายเพ่ือได*มาซ่ึงบริการ  จํานวน  ๕0,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�น
ค�าลงทะเบียนในการฝGกอบรมและค�าธรรมเนียมต�างๆ  ค�าจ�างเหมาบริการถ�ายเอกสาร  ค�าโฆษณาและเผยแพร� 
(เก่ียวกับการจ�างเหมาโฆษณาและเผยแพร�ข�าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน=  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพ=
ต�างๆ), ค�าเย็บเล�มหนังสือหรือเข�าปกหนังสือ  ค�าบริการรับใช�  ค�าเบ้ียประกัน  ค�าใช�จ�ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค�าจ�างเหมาบริการ   (ค�าจ�างเหมาบริการให�ผู�รับจ�างทําการอย�างหนึ่งอย�างใด  และอยู�ในความ
รับผิดชอบของผู�รับจ�าง  เช�น  ค�าจ�างเหมาสูบน้ํา  ค�าจ�างแบกหามสัมภาระ  ค�าออกของ ค�าบริการกําจัดปลวก  
ค�าจ�างผู�แสดงแบบและค�าซ�อมแซมทรัพย=สิน  เป�นต�น)  ค�าติดตั้งระบบอินเตอร#เน็ต ค�าติดต้ังไฟฟMา เช�น ค�าปNก
เสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือให�ราชการได�ใช�บริการไฟฟMา รวมถึง ค�าติดต้ังหม�อแปลง มิเตอร=ไฟฟMา 
เครื่องวัด และอุปกรณ=ไฟฟMาแก� ศพด. ซ่ึงเป�นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟMา, ค�าจ�างเหมาเดินสายไฟและติดต้ัง
อุปกรณ=ไฟฟMาเพ่ิมเติม ค�าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟMา การเพ่ิมกําลังไฟฟMา  การขยายเขตไฟฟMา  
การบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมระบบไฟฟMาของศูนย=พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ   

(2)  ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน  ๑๐0,000 บาท  แยกเป�น  
1) ค�าใช*จ�ายในจัดงาน, จัดนิทรรศการ  จํานวน  ๑๐0,000 บาท  เพ่ือต้ังจ�ายเป�น

ค�าใช�จ�ายในการจัดงาน  จัดนิทรรศการ  ประกวดการแข�งขันต�าง ๆ ค�าใช�จ�ายในการฝGกอบรมสัมมนาต�าง ๆ ท่ี
เป�นการพัฒนาเพ่ือยกระดับการศึกษาในตําบล เช�น  จัดงานวันเด็กแห�งชาติ  จัดงานโครงการกีฬา ศพด.สาน
สัมพันธ= จัดงานโครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน�อยของศูนย=พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4 ศูนย=  วันแม�แห�งชาติ  วัน
พ�อแห�งชาติ งานรัฐพิธี การฝGกอบรมสัมมนาต�าง ๆ การฝGกอบรมส�งเสริมภูมิปNญญาท�องถ่ิน  การฝGกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให�แก� เด็ก เยาวชน  ประชาชน    การฝGกอบรมส�งเสริมพุทธสาสนา  ส�งเสริมจริยธรรมใน
โรงเรียน ฯลฯ แยกเป�นค�าใช�จ�าย เช�น ค�าอาหาร และเครื่องด่ืม ค�าถ�วยรางวัล ค�าเงินรางวัล ค�าจัดทําปMาย
โครงการ ค�าวัสดุอุปกรณ= ค�าวิทยากร และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับโครงการ           

(๓) ประเภทรายจ�ายเพ่ือบํารุงรักษาซ�อมแซมทรัพย#สิน  จํานวน  30,000 บาท  เพ่ือ
จ�ายเป�นค�าบํารุงรักษาซ�อมแซมครุภัณฑ=  เช�น  เครื่องพิมพ=ดีด  เครื่องคอมพิวเตอร=  รถยนต=  รถจักรยานยนต=  
เครื่องอัดสําเนา  เครื่องถ�ายเอกสาร ตู� โตTะ เก�าอ้ี ฯลฯ  หรือค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย=สินอ่ืนๆ ท่ีเป�น
ทรัพย=สินของ อบต.หนองเด่ิน  เพ่ือให�สามารถใช�งานได�ตามปกติท่ี  

(๔)  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข*าลักษณะรายจ�ายหมวด
อ่ืนๆ   จํานวน  ๗0,000 บาท    แยกเป�น  

1) ค�าใช*จ�ายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน  ๕0,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�น
ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส�วนตําบล พนักงานจ�าง ลูกจ�างประจํา รวมท้ังผู�ท่ีได�รับคําสั่ง
จากนายกฯ ให�ปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือประโยชน=ขององค=การบริหารส�วนตําบล โดยจ�ายเป�นค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าธรรมเนียม 
ค�าลงทะเบียนฝGกอบรม ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพัก และค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง    

2) ค�าใช*จ�ายในการส�งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท*องถ่ิน  จํานวน  20,000  
บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการพัฒนาครูผู�ดูแลเด็กของศูนย=พัฒนาเด็กเล็ก ค�าใช�จ�ายในการฝGกอบรมสัมมนา



บุคลากรทางการศึกษา (ครูผู�ดูแลเด็ก) จํานวน  10  คน อัตราคนละ 2,000  บาท  รวม  4  ศูนย=  (ท้ังนี้ จะ
เบิกจ�ายก็ต�อเม่ือได�รับจัดสรรจากกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน)   

2.1.3  ค�าวัสดุ   รวม   44,000 บาท   แยกเป9น 
(1)  ประเภทค�าวัสดุสํานักงาน  จํานวน  20,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือสิ่งของ

เครื่องใช�ในสํานักงานและศูนย=พัฒนาเด็กเล็ก  เช�น  โตTะต�างๆ  เก�าอ้ีต�างๆ  ตู�ต�างๆ กระดาษ  แฟMม ปากกา  
ดินสอ ไม�บรรทัด  ยางลบ คลิป เปVก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส  กระดาษคาร=บอน กระดาษไข น้ํายาลบ
กระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟMม สมุดบัญชี สมุดประวัติข�าราชการ แบบพิมพ= ชอล=ก ผ�าสําลี แปรงลบ
กระดาน ตรายาง  ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ=ท่ีได�จาการซ้ือหรือจ�างพิมพ= ของใช�ในการบรรจุหีบห�อ น้ํามัน ไข ข้ีผึ้ง 
ขาต้ัง(กระดานดํา) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร น้ําด่ืมท่ีซ้ือจากเอกชน เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนท่ี เครื่องดับเพลิง พระบรมฉายาลักษณ= แผงปWดประกาศ กระดานดํารวมถึง
กระดานไวท=เบอร= แผ�นปMายชื่อสํานักงานหรือหน�วยงาน  แผ�นปMายจราจรหรือแผ�นปMายต�างๆ  มู�ลี่,ม�านปรับแสง
(ต�อผืน)  พรม(ต�อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน  เครื่องคํานวณเลข (Calculator)  หีบเหล็กเก็บเงิน  พระพุทธรูป  
พระบรมรูปจําลอง  แผงก้ันห�อง  ( Partition)  กระเปcา ฯลฯ    

(2)  ประเภทวัสดุงานบ*านงานครัว  จํานวน  4,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุ
งานบ�านงานครัวต�าง ๆ แก�ศูนย=พัฒนาเด็ก  ท้ัง 4  ศูนย=  เช�น แปรง  ไม�กวาด เข�ง  มุ�ง  ผ�าปูท่ีนอน  หมอน  
ปลอกหมอน  ผ�าปูโตTะ  ถ�วยชาม  ช�อน ส�อม แก�วน้ํา จานรอง กระจกเงา  น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน  ถาดโอ�งน้ํา 
ท่ีนอน กระโถน เตาไฟฟMา  เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข�  เครื่องปWdงขนมปNง  กระทะไฟฟMา 
หม�อไฟฟMารวมถึงหม�อหุงข�าว  กระติกน้ําร�อน กระติกน้ําแข็ง ถังแกTส ฯลฯ    

(3)  ประเภทค�าวัสดุคอมพิวเตอร#  จํานวน  10,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ=เ ก่ียวกับคอมพิวเตอร=  เช�น แผ�นจานบันทึกข�อมูล (Diskette/Floppy disk/Removable 
disk/Compact disc/Digital Video disc)เทปบันทึกข�อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette 
Tape,Cartridge Tape) หัวพิมพ= หรือแถบพิมพ=สําหรับเครื่องพิมพ=คอมพิวเตอร= ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ=แบบเลเซอร=   แผ�นกรองแสง  กระดาษต�อเนื่อง  สายเคเบิล  แผงแปMนอักขระหรือแปMนพิมพ=(Key  
Board)  เมนบอร=ด (Main Board)  เมมโมรี่ชิป(Memory  Chip) เช�น  RAM  คัตชีทฟ>ดเดอร= (Cut  Sheet  
Feeder) เมาส= (Mouse) พรินเตอร=สวิตชิ่งบTอกช= (Printer  Swiching  Box)  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส=(Card)  
เช�น  Ethernet  Card, Lan Card, Anti virus  Card, Sound Card)  เป�นต�น   เครื่องอ�านและบันทึกข�อมูล
แบบต�างๆ เช�น แบบดิสเกตต= (Diskette)  แบบฮาร=ดดิสต= (Hard  Disk)  แบบซีดีรอม (CD - ROM)  แบบออพ
ติคอล(Optical) เป�นต�น   เครื่องอ�านข�อมูลแบบซีดีรอม(CD - ROM)  โปรแกรมคอมพิวเตอร=หรือซอฟต=แวร=  

(4)  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร�  จํานวน  10,000  บาท   เพ่ือจ�ายเป�น
ค�าใช�จ�ายในการจัดซ้ือสิ่งของต�างๆ  ในการเผยแพร�ประชาสัมพันธ=และการจัดงานต�างๆ  เช�น  โฟม  สี  ผ�า  
ปMาย  โปสเตอร=  ฯลฯ   

2.1.4 ค�าสาธารณูปโภค  -ไม�ได*ตั้งไว*- 
3. งบลงทุน     -ไม�ได*ตั้งไว*- 
4. งบรายจ�ายอ่ืน    -ไม�ได*ตั้งไว*- 
5. งบเงินอุดหนุน   -ไม�ได*ตั้งไว*- 
 
 

รวมรายจ�ายงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา จํานวน ๖๖๑,๗๒๐ บาท 
 



งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
1.  งบบุคลากร   รวม ๒,๒๙๔,๖๐๐ บาท  แยกเป9น 
1.1. หมวดเงินเดือนและค�าจ*างประจํา  รวม ๒,๒๙๔,๖๐๐  บาท  แยกเป9น 

1.1.1  หมวดเงินเดือน  (ฝAายการเมือง)   -ไม�ได*ตั้งไว* 
1.1.2  หมวดเงินเดือน  (ฝAายประจํา)  รวม   2,๒๙๔,6๐0 บาท  แยกเป9น 
(1) ประเภทเงินเดือนข*าราชการครูผู*ดูแลเด็กจํานวน 1,4๐๑,๖๐๐  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงิน

เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือนพนักงานให�แก�พนักงานส�วนตําบล  
 (2) ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานส�วนตําบล  -ไม�ได*ตั้งไว*-  

(3) ประเภทเงินวิทยฐานะ จํานวน ๘๔,๐๐๐ บาท เพ่ือจ�ายเป�นเงินวิทยฐานะชํานาญการ
ให�กับข�าราชการครูผู�ดูแลเด็ก 
   (4) ประเภทค�าจ*างลูกจ*างประจํา   -ไม�ได�ตั้งไว�-  
 (5) ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของลูกจ*างประจํา    -ไม�ได�ต้ังไว�– 
 (6) ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ*าง-จํานวน  564,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือน/ค�าจ�าง
รายเดือนสําหรับพนักงานจ�างตามภารกิจ ผู�ช�วยครูผู�ดูแลเด็กและครูผู�ดูแลเด็ก  
 (7) ประเภทเงินเพ่ิมเพ่ิมต�างๆ  ของพนักงานจ*าง –จํานวน  120,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงิน
เพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ�างตามภารกิจ ผู�ช�วยครูผู�ดูแลเด็ก  
               (8) ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ*าง(เพ่ิมเติม)  -จํานวน  1๒5,๐00  บาท  เพ่ือจ�ายเป�น
เงินเดือน/ค�าจ�างรายเดือนสําหรับพนักงานจ�างตามภารกิจ ผู�ช�วยครูผู�ดูแลเด็กและครูผู�ดูแลเด็ก  
               (9) ประเภทเงินอ่ืนๆ  –ไม�ได�ตั้งไว�-                 
2.  งบดําเนินงาน   รวม 1,๕๐๗,๒๐๐  บาท   แยกเป9น 

2.1 หมวดค�าตอบแทน  ใช*สอยและวัสดุ  รวม 1,๕๐๗,๒๐๐  บาท   แยกเป9น 
2.1.1  ค�าตอบแทน รวม   ๑๒,000 บาท   แยกเป9น 

 (๑) ประเภทค�าตอบแทนค�าเช�าบ*าน – ไม�ได�ตั้งงบประมาณไว�- 
(๒) ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร  จํานวน  ๑๒,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นเงิน

ช�วยเหลือการศึกษาบุตรของข�าราชการครูผู�ดูแลเด็ก พนักงานส�วนตําบล ท่ีมีสิทธิเบิกเงินช�วยเหลือการศึกษา
บุตรได�ตามระเบียบฯ   

2.1.2  ค�าใช*สอย    รวม   ๕๗๖,๗00 บาท   แยกเป9น 
(1)  ประเภทรายจ�ายเพ่ือได*มาซ่ึงบริการ  –ไม�ได�ต้ังไว�-   
(2)  ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  –ไม�ได�ตั้งไว�-   
(3)  ประเภทรายจ�ายเพ่ือบํารุงรักษาซ�อมแซมทรัพย#สิน  –ไม�ได�ตั้งไว�-   
(4)  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข*าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 

จํานวน รวม   ๕๗๖,๗00 บาท   แยกเป�น 
4.1 ค�าใช*จ�ายโครงการสนับสนุนค�าใช*จ�ายการบริหารสถานศึกษา  จํานวน   

รวม   ๕๗๖,๗00 บาท เพ่ือจ�ายเป�นเงินสนับสนุนค�าใช�จ�ายการบริหารสถานศึกษา  ได�แก� 
1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน ๔๔๒,๔00 

บาท แยกเป�น 
-ค�าสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับ ศพด.บ*านหนองเดิ่นท�า  จํานวน      

๘๘,๒00 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  ให�แก� ศพด.บ�านหนองเด่ินท�า  (ถ�าย



โอนจากกรมพัฒนาชุมชน)  จํานวนเด็ก  1๘  คน อัตราคนละ  20 บาท/คน/วัน  ระยะเวลา  245  วัน  
(ท้ังนี้ จะเบิกจ�ายก็ต�อเม่ือได�รับจัดสรรจากกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน)   

-ค�าสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับ  ศพด.บ*านหนองเดิ่นทุ�ง  จํานวน  
156,800 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  ให�แก� ศพด.บ�านหนองเด่ินทุ�ง  
(ถ�ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน)  จํานวนเด็ก  32 คน อัตราคนละ  20 บาท/คน/วัน  ระยะเวลา 245  วัน  
(ท้ังนี้ จะเบิกจ�ายก็ต�อเม่ือได�รับจัดสรรจากกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน)   

-ค�าสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับ ศพด.บ*านหนองคังคา  จํานวน       
๘๓,๓00 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  ให�แก� ศพด.บ�านหนองคังคา (ถ�าย
โอนจากกรมพัฒนาชุมชน)จํานวนเด็ก ๑๗ คน อัตราคนละ  20 บาท/คน/วัน  ระยะเวลา  245 วัน (ท้ังนี้ จะ
เบิกจ�ายก็ต�อเม่ือได�รับจัดสรรจากกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน)                   

-ค�าสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับ ศพด.บ*านห*วยเล็บมือ  จํานวน           
๕8,๘00 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  ให�แก� ศพด.บ�านห�วยเล็บมือ  (ถ�าย
โอนจากกรมพัฒนาชุมชน)  จํานวนเด็ก 1๒  คน อัตราคนละ  20 บาท/คน/วัน  ระยะเวลา   245  วัน  
(ท้ังนี้ จะเบิกจ�ายก็ต�อเม่ือได�รับจัดสรรจากกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน)    

-ค�าสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนย#พัฒนาเด็กเล็ก  เพ่ิมเติม  จํานวน  
๕๕,๓00 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  ให�แก� ศพด.ท้ัง 4 ศูนย=  (ถ�ายโอน
จากกรมพัฒนาชุมชน)  จํานวนเด็ก ๗๙  คน อัตราคนละ  20 บาท/คน/วัน  ระยะเวลา  35  วัน  (ท้ังนี้ จะ
เบิกจ�ายก็ต�อเม่ือได�รับจัดสรรจากกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน)    

2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค�าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)   จํานวน
๑๓๔,๓๐๐  บาท แยกเป�น 

         -ค�าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  จํานวน 1๓4,๓00 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�า
จัดการเรียนการสอน  4 ศูนย=ฯ (ถ�ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน)  รวมจํานวนเด็ก  ๗9  คน   

2.1.3  ค�าวัสดุ   รวม   ๘๗๘,๕๐๐ บาท   แยกเป9น 
(1)  ประเภทค�าอาหารเสริม (นม)  รวม ๘๗๘,๕๐๐ บาท   แยกเป�น 

-ค�าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน(สพฐ.)   จํานวน  6๖๔,๙๒๒  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) ท่ีอยู�ในเขตองค=การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน  ได�แก� 
โรงเรียนบ�านหนองเด่ินท�า  จํานวน  7๖ คน, โรงเรียนบ�านหนองเด่ินทุ�ง  จํานวน  13๑  คน, โรงเรียนบ�าน
ห�วยเล็บมือ  จํานวน 1๔๐ คน รวมจํานวนนักเรียน  3๔๗ คน  อัตรา 7.37 บาท/คน/วัน ระยะเวลา 260 
วัน (จํานวน 52 สัปดาห=ๆละ 5 วัน เว�นวันเสาร=-วันอาทิตย=)  “ท้ังนี้ จะเบิกจ�ายก็ต�อเม่ือได�รับจัดสรรจากกรม
ส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน”  

-ค�าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย#พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  1๕๑,3๘๐ บาท  
เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) สําหรับ ศพด.บ�านหนองเด่ินท�า จํานวน 1๘  คน ศพด.บ�านหนองเด่ินทุ�ง 
จํานวน 32 คน, ศพด.บ�านหนองคังคา จํานวน ๑๗ คน ศพด.บ�านห�วยเล็บมือ  จํานวน  1๒  คน  (ถ�ายโอน
จากกรมการพัฒนาชุมชน) รวมจํานวนเด็ก ๗9  คน อัตราคนละ 7.37 บาท/คน/วัน ระยะเวลา 260 วัน 
“ท้ังนี้ จะเบิกจ�ายก็ต�อเม่ือได�รับจัดสรรจากกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน”  

-ค�าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย#พัฒนาเด็กเล็ก  เพ่ิมเติม  จํานวน 1๒,3๕๖ 
บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) เพ่ิมเติม สําหรับ ศพด.ท้ัง  4 ศูนย=ฯ (ถ�ายโอนจากกรมพัฒนา
ชุมชน)  รวมจํานวนเด็ก  ๗๙  คน  ต้ังจ�ายจากเงินรายได�   อัตราคนละ 7.82 บาท/คน/วัน ระยะเวลา 20 วัน  



-ค�าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน(สพฐ.) เพ่ิมเติม  จํานวน  ๔๙,๘๔๒ บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) ท้ัง 3 แห�ง จํานวนเด็กนักเรียน  3๔๗ คน อัตราคนละ 
0.45 บาท/คน/วัน ระยะเลา 260 วัน และศูนย=พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห�ง จํานวนเด็ก ๗9 คน  อัตราคนละ 
0.45 บาท/คน/วัน ระยะเวลา 260 วัน  

2.1.4 ค�าสาธารณูปโภค     จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
   ค�าไฟฟXา       จํานวน  ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๑) ค�าไฟฟMาศูนย=พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค=การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นค�าไฟฟMาให�กับศูนย=พัฒนาเด็กเล็ก หมู�ท่ี ๑ ,๓,๔ และ ๕ 

      ค�าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม            จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
      (๒) เพ่ือจ�ายเป�นค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช�น ค�าโทรภาพ (โทรสาร) ค�าเทเลกซ= ค�าวิทยุ
ติดตามตัว ค�าวิทยุสื่อสาร ค�าสื่อสารผ�านดาวเทียม ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการใช�ระบบอินเตอร=เน็ต รวมถึง
อินเตอร=เน็ตการ=ดและสื่อสารอ่ืนๆ เช�น ค�าเคเบิลทีวี ค�าเช�าช�องสัญญาณดาวเทียม เป�นต�น และให�หมายความ
รวมถึงค�าใช�จ�ายเพ่ือให�ได�ใช�บริการดังกล�าวและค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช�บริการ                                             
3.  งบลงทุน     รวม   ๒๐0,000  บาท   แยกเป9น 

3.1 หมวดค�าครุภัณฑ#ท่ีดินและส่ิงก�อสร*าง   รวม  ๒๐0,000  บาท   แยกเป9น 
3.1.1 หมวดค�าครุภัณฑ#  -ไม�ได*ตั้งไว*- 
3.1.2 หมวดท่ีดินและส่ิงก�อสร*าง  รวม ๒๐0,000 บาท   แยกเป9น 

(1)  ค�าปรับปรุง /ซ�อมแซม ศูนย#พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  ๒๐0,000 บาท  เพ่ือใช�จ�ายเป�น
ค�าต�อเติม ปรับปรุง หลังคา  ฝMาเพดาน มุ�งลวด  ซ�อมแซมภายในตัวอาคารเรียน ภายนอกตัวอาคาร ห�องน้ําห�อง
ส�วม รั้ว ประตูปWด –เปWด  ของศูนย=พัฒนาเด็กเล็ก (ตามแบบ อบต. กําหนด  
4.  งบรายจ�ายอ่ืน   -ไม�ได*ตั้งไว*-   
5.  งบเงินอุดหนุน   รวม  1,๔๔๘,000  บาท   แยกเป9น 

5.1 หมวดเงินอุดหนุน   รวม ๑,๔๔๘,๐๐๐   บาท   แยกเป9น 
5.1.1  อุดหนุนองค#กรปกครองส�วนท*องถ่ิน   -ไม�ได�ตั้งไว�- 
5.1.2  เงินอุดหนุนส�วนราชการ รวม ๑,๔๔๘,๐๐๐   บาท   

(1)  อุดหนุนโรงเรียนบ*านหนองเดิ่นท�า ตามโครงการอาหารกลางวัน จํานวน  ๓๐๔,000  บาท    
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให�แก�โรงเรียนบ�านหนองเด่ินท�า สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จํานวน  ๗๖ คน อุตราคนละ  20 บาท/คน/วัน ระยะเวลา 
200 วัน “ท้ังนี้ จะเบิกจ�ายก็ต�อเม่ือได�รับจัดสรรจากกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน”  

(2) อุดหนุนโรงเรียนบ*านหนองเดิ่นทุ�ง ตามโครงการอาหารกลางวัน จํานวน  5๒๔,000   บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให�แก�โรงเรียนบ�านหนองเด่ินทุ�ง สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จํานวน  1๓๑ คน อัตราคนละ  20 บาท/คน/วัน 
ระยะเวลา 200 วัน “ท้ังนี้ จะเบิกจ�ายก็ต�อเม่ือได�รับจัดสรรจากกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน”  

(3)  อุดหนุนโรงเรียนบ*านห*วยเล็บมือ ตามโครงการอาหารกลางวัน จํานวน  ๕๖๐,000 บาท  
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให�แก�โรงเรียนบ�านห�วยเล็บมือ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จํานวน  1๔๐ คน อัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน 
ระยะเวลา 200 วัน “ท้ังนี้ จะเบิกจ�ายก็ต�อเม่ือได�รับจัดสรรจากกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน”  

(4)  อุดหนุนโรงเรียนบ*านหนองเดิ่นท�า  ตามโครงการแข�งขันกีฬานักเรียนผู*ปกครองต*านยา   
เสพติด  จํานวน  20,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ�านหนองเด่ินท�า ตามโครงการแข�งขันกีฬา



นักเรียนผู�ปกครองต�านยาเสพติด (การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการจะสามารถดําเนินการได�  เม่ือได�รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอํานาจให�แก�องค=กรปกครองส�วนท�องถ่ินระดับจังหวัดแล�ว  ตาม
ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให�แก�องค=กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑ=การสนับสนุนของ
องค=การบริหารส�วนจังหวัด  เทศบาลและองค=การบริหารส�วนตําบลในการให�บริการสาธารณะ) 

 (๕)  อุดหนุนโรงเรียนบ*านห*วยเล็บมือ ตามโครงการส�งเสริมกีฬาและนันทนาการ  จํานวน  
20,000  บาท  เพ่ือจ�ายเงินอุดหนุนโรงเรียนบ�านห�วยเล็บมือ ตามโครงการส�งเสริมกีฬาและนันทนาการ      
(การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการจะสามารถดําเนินการได�  เม่ือได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กระจายอํานาจให�แก�องค=กรปกครองส�วนท�องถ่ินระดับจังหวัดแล�ว  ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจ
ให�แก�องค=กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑ=การสนับสนุนขององค=การบริหารส�วนจังหวัด  เทศบาล
และองค=การบริหารส�วนตําบลในการให�บริการสาธารณะ) 

 (๖)  อุดหนุนโรงเรียนบ*านหนองเดิ่นทุ�ง  ตามโครงการแข�งขันกีฬาภายในโรงเรียนต*านยา   
เสพติด  จํานวน  20,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ�านหนองเด่ินทุ�ง ตามโครงการแข�งขันกีฬา
ภายในโรงเรียนต�านยาเสพติด (การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการจะสามารถดําเนินการได�  เม่ือได�รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอํานาจให�แก�องค=กรปกครองส�วนท�องถ่ินระดับจังหวัดแล�ว  ตาม
ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให�แก�องค=กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑ=การสนับสนุนของ
องค=การบริหารส�วนจังหวัด  เทศบาลและองค=การบริหารส�วนตําบลในการให�บริการสาธารณะ) 

 

5.1.3  อุดหนุนเอกชน    -ไม�ได*ตั้งไว*- 
5.1.4  อุดหนุนกิจการท่ีเป9นสาธารณประโยชน#    -ไม�ได*ตั้งไว*- 

 
รวมรายจ�ายงานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา  จํานวน ๕,๔๔๙,๘๐๐ บาท 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 
1.  งบบุคลากร   -ไม�ได*ตั้งไว*- 
2.  งบดําเนินการ   รวม   97,500  บาท   แยกเป9น 

2.1 หมวดค�าตอบแทน  ใช*สอยและวัสดุ  รวม   97,500  บาท   แยกเป9น 
2.1.1  ค�าตอบแทน   -ไม�ได*ตั้งไว*-  
2.1.2  ค�าใช*สอย    รวม   45,000 บาท   แยกเป9น 

(1)  ประเภทรายจ�ายเพ่ือได*มาซ่ึงบริการ   -ไม�ได�ตั้งไว�- 
(2)  ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  จํานวน  45,000 บาท  แยกเป�น 

1) ค�าใช*จ�ายโครงการแข�งขันกีฬาต*านยาเสพติด  จํานวน  45,000 บาท  เพ่ือจ�าย
เป�นค�าใช�จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬาต�านยาเสพติด แยกเป�นค�าใช�จ�าย  เช�น  ค�าอาหาร และเครื่องด่ืม  ค�า
ถ�วยรางวัล  ค�าเงินรางวัล  ค�าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค�าจัดทําปMายโครงการ  ค�าวัสดุอุปกรณ=  ค�าจัดเตรียม
สถานท่ี  ค�าเช�าเครื่องเสียง และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับโครงการ   

(3) ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม (รายจ�ายเพ่ือซ�อมแซมบํารุงรักษาเพ่ือให*สามารถ
ใช*งานได*ตามปกติ)  -ไม�ได�ตั้งไว�- 

(4) ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข*าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ            
-ไม�ได�ตั้งไว�-  

2.1.3  ค�าวัสดุ   รวม  52,500  บาท   แยกเป9น 
(1) ประเภทค�าวัสดุกีฬา  จํานวน  52,500 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุกีฬา,อุปกรณ=กีฬา

แจกศูนย=เยาวชนหมู�บ�านหมู�บ�าน   เพ่ือสนับสนุนพัฒนาการกีฬาสําหรับเยาวชนแต�ละหมู�บ�านในเขตองค=การ
บริหารส�วนตําบล   

2.1.4 ค�าสาธารณูปโภค  -ไม�ได*ตั้งไว*- 
3. งบลงทุน    -ไม�ได*ตั้งไว*-      
4. งบรายจ�ายอ่ืน    -ไม�ได*ตั้งไว*- 
 
5. งบเงินอุดหนุน -ไม�ได*ตั้งไว*- 

5.1 หมวดเงินอุดหนุน  -ไม�ได*ตั้งไว*- 
5.1.1  อุดหนุนองค#กรปกครองส�วนท*องถ่ิน   -ไม�ได*ตั้งไว*- 
5.1.2  เงินอุดหนุนส�วนราชการ   -ไม�ได*ตั้งไว*- 
5.1.3  อุดหนุนเอกชน    -ไม�ได*ตั้งไว*- 
5.1.4  อุดหนุนกิจการท่ีเป9นสาธารณประโยชน#    -ไม�ได*ตั้งไว*- 

 

รวมรายจ�ายงานกีฬาและนันทนาการ  จํานวน  97,500 บาท 

 

 



 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท*องถิ่น 
1.  งบบุคลากร     -ไม�ได*ตั้งไว*- 
2.  งบดําเนินการ   รวม   1๐0,000 บาท   แยกเป9น 

2.1 หมวดค�าตอบแทน  ใช*สอยและวัสดุ  รวม    1๐0,000 บาท     แยกเป9น 
2.1.1  ค�าตอบแทน   -ไม�ได�ตั้งไว�-  
2.1.2  ค�าใช*สอย    รวม   1๐0,000 บาท  แยกเป9น 

(1)  ประเภทรายจ�ายเพ่ือได*มาซ่ึงบริการ  -ไม�ได�ตั้งไว�-   
(2)  ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน  1๐0,000 บาท แยกเป�น 

1) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต#ประจําป�  25๖๑  จํานวน  1๐0,000  บาท  
ค�าใช�จ�ายในการจัดเตรียมสถานท่ี  ค�าวัสดุ  อุปกรณ=จัดงาน  ค�าอาหาร  เครื่องด่ืม  ค�าเงินรางวัล  ตลอดจน
ค�าใช�จ�ายต�างๆ  ท่ีจําเป�น  ฯลฯ   

(3)  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข*าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ   
-ไม�ได�ตั้งไว�- 

2.1.3  ค�าวัสดุ   -ไม�ได�ตั้งไว�-  
 
3. งบลงทุน        -ไม�ได*ตั้งไว*- 
4. งบรายจ�ายอ่ืน  –ไม�ได*ตั้งไว*- 
5. งบเงินอุดหนุน    –ไม�ได*ตั้งไว*- 

  
รวมรายจ�ายงานศาสนาและวัฒนธรรมท*องถ่ินจํานวน  ๑๐๐,๐00 บาท 
 

 
 

รวมรายจ�ายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เป9นเงินทั้งสิ้น  ๖,3๐๙,๐๒๐  บาท 
   

 



 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  2561 
องค#การบริหารส�วนตําบลหนองเดิ่น 

อําเภอบุ�งคล*า   จังหวัดบงึกาฬ 

รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงาน 
หน�วยงาน  กองส�งเสริมการเกษตร 

  

ประมาณการรายจ�ายทั้งสิ้น  ๙68,160  บาท  จ�ายจากรายได*จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป5น 
    แผนงานการเกษตร 
งานส�งเสริมการเกษตร 
1.  งบบุคลากร   รวม   227,160   บาท   แยกเป5น   

1.1   หมวดเงินเดือนและค�าจ*างประจํา  รวม   227,160   บาท   แยกเป5น 
1.1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ;ายการเมือง)   -ไม�ได*ตั้งไว*- 
1.1.2 หมวดเงินเดือน  (ฝ;ายประจํา)  รวม  227,160  บาท   แยกเป5น    

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงานส�วนตําบล  จํานวน  185,160 บาท  เพ่ือจ�ายเป�น
เงินเดือนพร�อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป� ให�แก�พนักงานส�วนตําบล   

(2) ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานส�วนตําบล  -ไม�ได�ตั้งไว�-   
(3) ประเภทเงินประจําตําแหน�งนักบริหาร  จํานวน  42,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�น

เงินประจําตําแหน�งสําหรับพนักงานส�วนตําบลท่ีดํารงตําแหน�งหัวหน�าส�วนส�งเสริมการเกษตร (นักบริหารงาน
เกษตร)  อัตราเดือนละ 3,500 บาท (ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี ณ วันท่ี  18 เมษายน 
2556)    

(4) ประเภทค�าจ*างลูกจ*างประจํา    - ไม�ได�ตั้งไว� – 
(5) ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของลูกจ*างประจํา    - ไม�ได�ตั้งไว� – 
(6) ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ*าง   -ไม�ได�ตั้งไว�- 
(7) ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ*าง -ไม�ได�ตั้งไว�-  
(8) ประเภทเงินอ่ืนๆ  -ไม�ได�ตั้งไว�- 

2. งบดําเนินการ   รวม   ๗21,000 บาท   แยกเป5น 
2.1 หมวดค�าตอบแทน ใช*สอยและวัสดุ รวม   ๔21,000 บาท   แยกเป5น  

2.1.1   ค�าตอบแทน   รวม 16,000 บาท 
(1)  ประเภทค�าตอบแทนผู*ปฏิบัติราชการอันเป5นประโยชน#แก� อปท.  จํานวน  

16,000  บาท  แยกเป5น 
1)   ค�าตอบแทนประโยชน#ตอบแทนอ่ืนเป5นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป�) ต้ังไว�  

16,000 บาท   เพ่ือจ�ายเป�นเงินตอบแทนประโยชน;ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป�) ให�แก� 
พนักงานส�วนตําบล, ลูกจ�างประจํา, พนักงานจ�าง ท่ีผ�านเกณฑ;การประเมินและมีสิทธิได�รับเงินประโยชน;ตอบ
แทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ   



 

 

(2)  ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  -ไม�ได�ตั้งไว�-  
(3) ประเภทค�าตอบแทนค�าเช�าบ*าน  -ไม�ได�ตั้งไว�- 
(4) ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร  -ไม�ได�ตั้งไว�- 
(5)  ประเภทเงินช�วยเหลือรักษาพยาบาล  -ไม�ได�ตั้งไว�-   

2.1.2   ค�าใช*สอย รวม  399,000  บาท     แยกเป5น 
(1)  ประเภทรายจ�ายเพ่ือให*ได*มาซ่ึงบริการ  ต้ังไว�  324,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�น

ค�าจ�างเหมาดูแลรักษาและบริการสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟAา หมู�ท่ี 1,4 และหมู�ท่ี 4 (แห�งท่ี 2)   
(2) ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย#สิน (รายจ�ายเพ่ือซ�อมแซมบํารุงรักษา

เพ่ือให*สามารถใช*งานได*ตามปกติ)  ต้ังไว� 70,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย;สิน 
เช�น             แพสูบน้ํา ท�อสูบน้ํา ท�อส�งน้ํา บ�านพักพนักงานสูบน้ํา เครื่องตัดหญ�า  เครื่องสูบน้ํา  เครื่องมือ
การเกษตร  มอเตอร;สูบน้ํา  ปEFมสูบน้ํา  ชุดควบคุมระบบไฟฟAาสูบน้ํา ฯลฯ  

(3) ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข*าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ ต้ัง
ไว�  5,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้  

1) ค�าใช*จ�ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว� 5,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายใน
การเดินทางไปราชการของพนักงานส�วนตําบล พนักงานจ�าง ลูกจ�างประจํา รวมท้ังผู�ท่ีได�รับคําสั่งจากนายกฯ 
ให�ปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือประโยชน;ขององค;การบริหารส�วนตําบล โดยจ�ายเป�นค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าธรรมเนียม 
ค�าลงทะเบียนฝKกอบรม ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพัก และค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง  

2.1.3   ค�าวัสดุ รวม   6,000 บาท แยกเป5น 
(1) ประเภทค�าวัสดุสํานักงาน  จํานวน  2,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุ

สํานักงานต�างๆ  เช�น  โตMะต�างๆ  เก�าอ้ีต�างๆ  ตู�ต�างๆ  กระดาษ  ดินสอ  ปากกา  หมึก  ไม�บรรทัด  ยางลบ  
คลิป เปOก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร;บอน น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ 
กาว สมุดบัญชี สมุดประวัติข�าราชการ แบบพิมพ; ชอล;ก ผ�าสําลี แปรงลบกระดาน สิ่งพิมพ;ท่ีได�จากการซ้ือหรือ
จ�างพิมพ; ของใช�ในการบรรจุหีบห�อ น้ํามัน ไข ข้ีผึ้ง ขาต้ัง (กระดานดํา) แฟAม  แบบพิมพ;  ตรายาง  ธงชาติ ซอง
จดหมาย  เครื่องดับเพลิง เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระ
บรมฉายาลักษณ; แผงปRดประกาศ กระดานดํา รวมถึงกระดานไวท;บอร;ด แผ�นปAายชื่อสํานักงาน หรือหน�วยงาน 
แผ�นปAายจราจร หรือแผ�นปAายต�างๆ มู�ลี่ ม�านปรับแสง (ต�อผืน) พรม (ต�อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน เครื่อง
คํานวณเลข พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง แผงก้ันห�อง กระเปTาเก็บเอกสาร ฯลฯ   

(2) ประเภทค�าน้ํามันเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน  จํานวน  4,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล�อลื่น เช�น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันกMาด แกMสหุงต�ม จารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ   

(3) ประเภทค�าวัสดุคอมพิวเตอร#  -ไม�ได�ตั้งไว�-  
(4) ประเภทค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�  -ไม�ได�ตั้งไว�-  

2.1.4 ค�าสาธารณูปโภค  รวม  ๓00,000  บาท  แยกเป5น 
(1) ค�าไฟฟPาสถานีสูบน้ําด*วยไฟฟPา จํานวน  ๓00,000  บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�า

กระแสไฟฟAาสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟAาบ�านหนองเด่ินท�า หมู�ท่ี 1, สถานีสูบน้ําด�วยไฟฟAาบ�านหนองคังคา หมู�ท่ี 4, 
และสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟAาบ�านหนองคังคา (แห�งท่ี 2) หมู�ท่ี 4   
3.  งบลงทุน   -ไม�ได�ตั้งไว�- 
4.  งบรายจ�ายอ่ืน   -ไม�ได�ตั้งไว�- 
5. งบเงินอุดหนุน   -ไม�ได�ตั้งไว�- 

รวมรายจ�ายงานส�งเสริมการเกษตร  จํานวน   ๙48,160   บาท 



 

 

งานอนุรักษ#แหล�งนํ้าและป;าไม* 
1. งบบุคลากร - ไม�ได*ตั้งไว*- 
2. งบดําเนินการ   รวม 20,000 บาท แยกเป5น 

2.1 หมวดค�าตอบแทน ใช*สอยและวัสดุ รวม   20,000   บาท   แยกเป5น  
2.1.1   ค�าตอบแทน   -ไม�ได�ตั้งไว�- 
2.1.2   ค�าใช*สอย รวม  20,000  บาท     แยกเป5น 

(1)  ประเภทรายจ�ายเพ่ือให*ได*มาซ่ึงบริการ  -ไม�ได�ตั้งไว�- 
(2) ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  -ไม�ได�ตั้งไว�- 
(3) ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม (รายจ�ายเพ่ือซ�อมแซมบํารุงรักษาเพ่ือให*

สามารถใช*งานได*ตามปกติ)  -ไม�ได�ตั้งไว�-  
(4) ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข*าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 

จํานวน  20,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้  
1) ค�าใช*จ�ายในการเดินทางไปราชการ -ไม�ได�ตั้งไว�- 
2) ค�าใช*จ�ายในการบํารุงรักษาอนุรักษ#ส่ิงแวดล*อม จํานวน 20,000 บาท เพ่ือจ�าย

ในการดูแลบํารุงรักษาและอนุรักษ;สิ่งแวดล�อม เช�น โครงการปลูกปUาชุมชน, โครงการรักษ;ปUารักษ;น้ํา, โครงการ
ปลูกต�นไม�สองข�างทาง, ดําเนินการตามโครงการพระราชเสาวนีย;, โครงการฝายต�นน้ําลําธาร, โครงการอนุรักษ;
พันธุ;กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

2.1.3   ค�าวัสดุ -ไม�ได*ตั้งไว*- 

3.  งบลงทุน   -ไม�ได*ตั้งไว*- 
4.  งบรายจ�ายอ่ืน   -ไม�ได*ตั้งไว*- 
5. งบเงินอุดหนุน   -ไม�ได*ตั้งไว*-         

รวมรายจ�ายงานอนุรักษ#แหล�งน้ําและป;าไม*  จํานวน  20,000   บาท 

รวมรายจ�ายกองส�งเสริมการเกษตร   เป5นเงินทั้งสิน้  ๙68,160  บาท 



 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  2561 
องค#การบริหารส�วนตําบลหนองเดิ่น 

อําเภอบุ�งคล*า   จังหวัดบงึกาฬ 

รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงาน 
หน�วยงาน  กองสวัสดิการสังคม 

ประมาณการรายจ�ายทั้งสิ้น  8๓๙,120บาท  จ�ายจากรายได*จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุน แยกเป6น 

แผนงานสังคมสงเคราะห# 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห# 
1.  งบบุคลากร   รวม  594,120บาท  แยกเป6น 

1.1  หมวดเงินเดือนและค�าจ*างประจํารวม594,120บาท  แยกเป6น 
1.1.1หมวดเงินเดือน (ฝ=ายการเมือง)   -ไม�ได*ตั้งไว*- 
1.1.2หมวดเงินเดือน (ฝ=ายประจํา)  รวม  594,120บาทแยกเป6น 

(1) เงินเดือนพนักงานส�วนตําบล จํานวน 311,640 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือนพร�อม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป� ให�แก�พนักงานส�วนตําบล   

(2) เงินเพ่ิมต�างๆของพนักงานส�วนตําบล-ไม�ได�ตั้งไว�-  
(3)เงินประจําตําแหน�งนักบริหารจํานวน42,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินประจําตําแหน�ง

สําหรับพนักงานส�วนตําบลท่ีดํารงตําแหน�งหัวหน�าส�วนสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)อัตรา
เดือนละ 3,500บาท (ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี ณ วันท่ี  18 เมษายน 2556)    

(4) ค�าจ*างลูกจ*างประจํา  จํานวน240,480บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือนพร�อมเงิน
ปรับปรุงค�าจ�างของลูกจ�างประจําส�วนสวัสดิการสังคม ตําแหน�งนักพัฒนาชุมชน   

(5) เงินเพ่ิมต�างๆของลูกจ*างประจํา    -ไม�ได�ตั้งไว�– 
(6)  ค�าจ*างพนักงานจ*าง-ไม�ได�ตั้งไว�– 
(7)  เงินเพ่ิมต�างๆของพนักงานจ*าง-ไม�ได�ตั้งไว�– 
(8)  เงินอ่ืนๆ-ไม�ได�ตั้งไว�– 

2.  งบดําเนินงาน รวม  2๔๕,000บาท   แยกเป6น 
2.1 หมวดค�าตอบแทน  ใช*สอยและวัสดุ  รวม  2๔๕,000บาท  แยกเป6น 
 2.1.1  ค�าตอบแทน   รวม๔๐,000บาท    แยกเป6น  
(1)ประเภทค�าตอบแทนผู*ปฏิบัติราชการอันเป6นประโยชน#แก� อปท.  จํานวน25,000   บาท  

แยกเป6น 
1)ค�าตอบแทนประโยชน#ตอบแทนอ่ืนเป6นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป�)จํานวน

25,000บาท เพ่ือจ�ายเป�นเงินตอบแทนประโยชน>ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป�) ให�แก� 



 

 

พนักงานส�วนตําบล, ลูกจ�างประจํา, พนักงานจ�าง ท่ีผ�านเกณฑ>การประเมินและมีสิทธิได�รับเงินประโยชน>ตอบ
แทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ 

2)  ค�าตอบแทนกรรมการตรวจรับงานจ*าง-ไม�ได�ตั้งไว�- 
(2)ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ-ไม�ได�ตั้งไว�- 
(3)ประเภทค�าตอบแทนค�าเช�าบ*านจํานวน ๕,000บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าตอบแทนค�าเช�า

บ�าน/เช�าซ้ือบ�านให�แก�พนักงาน พนักงานส�วนตําบลท่ีมีสิทธิเบิกได�ตามระเบียบท่ีกําหนด 
(4)ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรจํานวน10,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือ

การศึกษาบุตรของผู�บริหาร พนักงานส�วนตําบลและลูกจ�างประจํา ท่ีมีสิทธิเบิกเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรได�
ตามระเบียบฯ    

(5)ประเภทเงินช�วยเหลือรักษาพยาบาล -ไม�ได�ตั้งไว�- 
2.1.2ค�าใช*สอย    รวม   170,000บาทแยกเป6น 

(1)  ประเภทรายจ�ายเพ่ือให*ได*มาซ่ึงบริการจํานวน10,000บาท  เพ่ือจ�ายเป�น 
-ค�าเย็บหนังสือหรือเข�าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเล�มอ่ืนใด 
-ค�าโฆษณาและเผยแพร� เพ่ือจ�ายเป�นค�าเหมาทําปHายหรือแผงปIดประกาศ การจ�างทํา

โปสเตอร> การบันทึกภาพยนตร> วีดีโอ วีดีทัศน> ค�าล�างอัดขยายรูปถ�าย การจ�างโฆษณา ประชาสัมพันธ>และ
เผยแพร�กิจการขององค>การบริหารส�วนตําบลในสื่อประเภทต�างๆ เช�น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน> หนังสือพิมพ> 
วารสาร แผ�นพับ ปHายประชาสัมพันธ> สิ่งพิมพ>ต�างๆ ฯลฯ 

-ค�าธรรมเนียมปHายยานพาหนะ ค�าธรรมเนียมศาล ค�าธรรมเนียมท่ี ดิน หรือ
ค�าธรรมเนียมใดๆ ท่ีสามารถเบิกจ�ายในประเภทรายจ�ายนี้ 

-ค�าจ�างเหมาถ�ายเอกสาร เพ่ือจ�ายเป�นค�าถ�ายเอกสาร ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของ
องค>การบริหารส�วนตําบล 

-ค�าติดต้ังโทรศัพท> ค�าเบ้ียประกัน ค�ารับวารสารสิ่งพิมพ>ต�างๆ 
-ค�าจ�างเหมาบริการ เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ�างเหมาบริการให�ผู�รับจ�างเหมาทําการอย�างหนึ่ง

อย�างใดซ่ึงมิใช�เป�นการประกอบ ดัดแปลง ต�อเติมเสริมสร�างครุภัณฑ>หรือสิ่งก�อสร�าง ฯลฯ เช�น ค�าจ�างเหมา
จัดเก็บข�อมูล ค�าจ�างเหมาเก็บกวาดขยะ จ�างเหมาสูบน้ํา จ�างเหมาปราบวัชพืช ดูแลต�นไม� ตัดหญ�า จ�างเหมา
โฆษณาเผยแพร� จัดทําปHายประชาสัมพันธ> และสื่อสิ่งพิมพ>ต�างๆ จ�างเหมาประเมินองค>กร จ�างเหมาพ�นหมอก
ควัน ค�าจ�างสูบน้ํา ค�าบริการกําจัดปลวก ค�าจ�างเหมาจัดทําของขวัญหรือของท่ีระลึกต�างๆ ค�าจ�างเหมาอ่ืนๆ ท่ี
เป�นกิจการในอํานาจหน�าท่ีท่ีสามารถเบิกจ�ายในประเภทรายจ�ายนี้ 

(2) ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  -ไม�ได�ตั้งไว�- 
(3) ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย#สิน (รายจ�ายเพ่ือซ�อมแซมบํารุงรักษา

เพ่ือให*สามารถใช*งานได*ตามปกติ)จํานวน10,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าบํารุงรักษาซ�อมแซมครุภัณฑ>  เช�น  
เครื่องคอมพิวเตอร>  รถยนต>  รถจักรยานยนต>  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องถ�ายเอกสาร ตู� โตMะ เก�าอ้ี ฯลฯ  หรือค�า
บํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย>สินอ่ืนๆ ท่ีเป�นทรัพย>สินของ อบต.หนองเด่ิน  เพ่ือให�สามารถใช�งานได�ตามปกติท่ี  

(4)  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข*าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ  
จํานวน150,000  บาทตามรายละเอียดคําชี้แจงดังนี้ 

1)ค�าใช*จ�ายในการเดินทางไปราชการจํานวน40,000บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายใน
การเดินทางไปราชการของพนักงานส�วนตําบล พนักงานจ�าง ลูกจ�างประจํา รวมท้ังผู�ท่ีได�รับคําสั่งจากนายกฯ ให�
ปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือประโยชน>ขององค>การบริหารส�วนตําบล โดยจ�ายเป�นค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าธรรมเนียม ค�าลงทะเบียน
ฝQกอบรม ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพัก และค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง  



 

 

2)ค�าใช*จ�ายโครงการศูนย#พัฒนาครอบครัวในชุมชนจํานวน10,000บาท  เพ่ือจ�าย
เป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการศูนย>พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

3)ค�าใช*ในการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนจํานวน20,000
บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู�นําชุมชน สร�างเครือข�ายองค>กรชุมชนและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพ่ือนําข�อมูลมาจัดทําเป�นแผนพัฒนาท�องถ่ิน โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553 รวมท้ังการส�งเสริม
กระบวนการประชาธิปไตยชุมชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 976 ลงวันท่ี 
11 มีนาคม 2554   

4)ค�าใช*จ�ายโครงการถ�ายทอดภูมิปPญญาผู*สูงวัยจํานวน10,000บาท  เพ่ือจ�ายเป�น
ค�าใช�จ�ายตามโครงการถ�ายทอดภูมิปUญญาผู�สูงวัย ในการอนุรักษ>ภูมิปUญญาของผู�สูงอายุให�มีการสืบต�อและสืบ
สานภูมิปUญญาท่ีมีคุณค�าและมีประโยชน> 

5) ค�าใช*จ�ายโครงการดูแลคุณภาพชีวิตผู*สูงอายุ ผู*พิการ ผู*ป=วยเอดส#และ
ผู*ด*อยโอกาสจํานวน10,000บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการดูแลคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ ผู�พิการ ผู�ปVวย
เอดส>และผู�ด�อยโอกาสในการออกเยี่ยมบ�าน 

6) ค�าใช*จ�ายโครงการฝRกอบรมอาชีพจํานวน๔0,000บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตาม
โครงการฝQกอบรมอาชีพ เป�นการส�งเสริมอาชีพและฝQกอาชีพให�กับผู�สูงอายุ คนพิการ ผู�ปVวยเอดส> กลุ�มสตรี กลุ�ม
อาชีพ และประชาชนท่ัวไป ท่ีต�องการฝQกอาชีพหรือต�องการมีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได�ให�กับครอบครัว 

6) ค�าใช*จ�ายโครงการกิจกรรมเด็กและเยาวชน จํานวน ๒0,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�น
ค�าใช�จ�ายตามโครงการกิจกรรมเด็กและเยาวชน เป�นการส�งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
ของสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองเด่ิน  

2.1.3 ค�าวัสดุ  ตั้งไว*รวม35,000  บาท  แยกเป6น 
(1)  ประเภทวัสดุสํานักงานจํานวน20,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าซ้ือสิ่งของเครื่องใช�ใน

สํานักงานต�าง ๆ เช�น  โตMะต�างๆ  เก�าอ้ีต�างๆ  ตู�ต�างๆ  กระดาษ  หมึก  ดินสอ ปากกา ไม�บรรทัด  ยางลบคลิป  
เปWก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษคาร>บอน  กระดาษไข น้ํายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟHม 
สมุดบัญชี สมุดประวัติข�าราชการ แบบพิมพ> ชอล>ก ผ�าสําลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ>ท่ีได�
จากการซ้ือหรือจ�างพิมพ>  ของใช�ในการบรรจุหีบห�อ น้ํามัน ไข ข้ีผึ้ง ขาต้ัง(กระดานดํา) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวาง
เอกสาร   น้ําด่ืมท่ีซ้ือจากเอกชน เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ ภาพเขียน,แผน
ท่ี เครื่องดับเพลิง พระบรมฉายาลักษณ>  แผงปIดประกาศ  กระดานดํารวมถึงกระดานไวท>เบอร> แผ�นปHายชื่อ
สํานักงานหรือหน�วยงาน แผ�นปHายจราจรหรือแผ�นปHายต�างๆ  มู�ลี่,ม�านปรับแสง(ต�อผืน) พรม(ต�อผืน) นาฬิกาต้ัง
หรือแขวน  เครื่องคํานวณเลข(Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน แผงก้ันห�อง(Partition) กระเปeา ฯลฯ   

(2) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร# จํานวน5,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร>
ต�างๆ ในสํานักงาน เช�น แผ�นจานบันทึกข�อมูล(Diskette/Floppydisk/Removable disk/Compact 
disc/Digital Video disc)  เทปบันทึกข�อมูล(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape,Cartridge Tape) 
หัวพิมพ> หรือแถบพิมพ>สําหรับเครื่องพิมพ>คอมพิวเตอร>  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ>แบบเลเซอร>  แผ�นกรอง
แสง  กระดาษต�อเนื่อง  สายเคเบิล  แผงแปHนอักขระหรือแปHนพิมพ>(Key  Board)  เมนบอร>ด(Main Board)  
เมมโมรี่ชิป(Memory Chip) เช�น  RAM คัตชีทฟ�ดเดอร>(Cut  Sheet  Feeder) เมาส>(Mouse) พรินเตอร>
สวิตชิ่งบMอกช> (Printer Swiching Box) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส>(Card) เช�น Ethernet Card,Lan Card,Anti 
virus Card, Sound Card)  เป�นต�น  เครื่องอ�านและบันทึกข�อมูลแบบต�างๆ เช�น แบบดิสเกตต>(Diskette)แบบ
ฮาร>ดดิสต>(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD - ROM)  แบบออพติคอล(Optical) เครื่องอ�านข�อมูลแบบซีดีรอม 



 

 

(CD - ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร>หรือซอฟต>แวร> เป�นต�น 
(3)  ประเภทวัสดุงานบ*านงานครัว-ไม�ได�ตั้งไว�- 
(4)  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส�ง-ไม�ได�ตั้งไว�- 
(5)ประเภทค�าวัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน-ไม�ได�ตั้งไว�- 
(6) ประเภทค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�จํานวน10,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุ

โฆษณาและเผยแพร�  เช�น  กระดาษเขียนโปสเตอร>  พู�กันและสี ฟIล>ม ฟIล>มสไลด> แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
(ภาพยนตร>,วิดีโอเทป,แผ�นซีดี) รูปสีหรือขาวดําท่ีได�จากการ  ล�าง  อัด ขยาย ภาพถ�ายดาวเทียม ขาต้ังกล�อง ขา
ต้ังเขียนภาพ  กล�องและระวิงใส�ฟIล>มภาพยนตร>  เครื่องกรอเทป  เลนส>ซูม  กระเปeาใส�กล�องถ�ายรูป  ค�าจัดทํา
หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป�ของ อบต.  หนังสือคู�มือการให�ความรู�การประชาสัมพันธ>เก่ียวกับการ
บริหารงานของ อบต.  ปHายผ�า ปHายผ�าไวนิลท่ีใช�ในการประชาสัมพันธ>งานกิจกรรม ผลงานขององค>การบริหาร
ส�วนตําบล คู�มือการดูแลสุขภาพเพ่ือแจกจ�ายแก�ประชาชนฯลฯ    

2.1.4หมวดค�าสาธารณูปโภค–ไม�ได*ตั้งไว*- 
3.  งบลงทุน    -ไม�ได*ตั้งไว*- 
4.  งบรายจ�ายอ่ืน -ไม�ได*ตั้งไว*- 
5.งบเงินอุดหนุน-ไม�ได*ตั้งไว*- 
 
 

รวมรายจ�ายงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห#  จํานวนเงิน 8๓๙,120บาท 
 

รวมรายจ�ายส�วนสวัสดิการสังคม  เป6นเงนิทั้งสิ้น 8๓๙,120 บาท 
 

 



 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  25๖๑ 
องค#การบริหารส�วนตําบลหนองเดิ่น 

อําเภอบุ�งคล*า   จังหวัดบงึกาฬ 
รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงาน 

รายจ�ายงบกลาง 
ประมาณการรายจ�ายทั้งสิ้น  ๕,๗๙0,๘๑๘  บาท  จ�ายจากรายได*จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจดัสรร 

และหมวดเงินอุดหนุน แยกเป7น 

แผนงานงบกลาง 
งบกลาง 
1.  งบกลาง  รวม  ๕,๗๙0,๘๑๘  บาท   แยกเป7น 

1.1  หมวดงบกลาง   รวม  ๕,๕๕๖,0๗๑  บาท   แยกเป7น 
         1.1.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จํานวน  ๙๑,๗๒๔  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมในส�วนของนายจ�างในอัตราร�อยละ 5 ของค�าจ�าง ของพนักงานจ�างขององค!การบริหาร
ส�วนตําบล  และพนักงานจ�างตามภารกิจผู�ช�วยครูผู�ดูแลเด็ก    

1.1.๒ ประเภทเงินสนับสนุนการสร*างหลักประกันรายได*ให*แก�ผู*สูงอายุ  ต้ังไว�  ๓,๗๕๙,๖00  
บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินสงเคราะห!เบ้ียยังชีพให�แก�ผู�สูงอายุ  ตามประกาศองค!การบริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน   

1.1.๓ ประเภทเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให*แก�ผู*พิการหรือทุพพลภาพ  ต้ังไว�       
๑,๒4๘,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินสงเคราะห!เบ้ียยังชีพให�แก�ผู�พิการในตําบลหนองเด่ิน ตามประกาศองค!การ
บริหารส�วนตําบลหนองเด่ิน   

1.1.4 ประเภทเบ้ียยังชีพผู*ปBวยโรคเอดส#  ต้ังไว�  24,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือ
สงเคราะห!ให�กับผู�ป/วยเอดส!ในตําบลหนองเด่ิน จํานวน 4 รายๆ ละ 500 บาทต�อเดือน   

  1.1.๕ ประเภทเงินสํารองจ�าย  ต้ังไว�  ๒๗๓,๙๑๕  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในกรณีฉุกเฉิน
จําเป�นเร�งด�วน ซ่ึงไม�สามารถคาดการณ!ล�วงหน�าได� เช�น การเกิดสาธารณภัยต�างๆ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัย
แล�ง ภัยหนาว ฯลฯ) หรือกรณีท่ีมีความจําเป�นต�องจ�ายนอกเหนือจากท่ีงบประมาณต้ังจ�ายไว� หรือเพ่ือป<องกันและ
บรรเทาความเดือดร�อนให�แก�ประชาชน หรือ กรณีท่ีมีหนังสือสั่งการให�เบิกจ�ายจากเงินประเภทนี้   

  1.1.๖ ประเภทรายจ�ายตามข*อผูกพัน  รวม   ๑๕๘,๘๓๒  บาท   แยกเป7น 
(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท*องถ่ิน (สปสช.)  ต้ังไว�  ๖๘,๘๓๒         

บาท  เพ่ือจ�ายสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท�องถ่ินหรือพ้ืนท่ี (ตามสัดส�วน เงินสมทบ อบต.ขนาด
กลาง สมทบไม�น�อยกว�าร�อย 40 ของค�าหลักสาธารณสุขท่ีได�รับจากกองทุน(ประชากร ณ ก.พ.๕๙  จํานวน 
๓,๘๒๔ คนๆละ ๔๕ บาท)) ตามหลักเกณฑ!ท่ีกําหนดตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ ลง
วันท่ี  28 มิถุนายน 2549   

(๒) ทุนการศึกษาสําหรับครูผู*ดูแลเด็ก  ต้ังไว�  ๙๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าธรรมเนียม
การศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร!บัณฑิต  ซ่ึงเป�นไปตามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือทางวิชาการระหว�างกรม
ส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 
 

1.2  หมวดบําเหน็จ/บํานาญ  จํานวน  ๒๓๔,๗๔๗  บาท แยกเป7น 



 

 

1.2.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข*าราชการส�วนท*องถ่ิน(กบท.) จํานวน                
๑๔๒,๒๓๒  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข�อราชการส�วนท�องถ่ิน ออกตามความใน
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2500 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วย
เงินบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2536 ในอัตราร�อยละ 1 ของงบประมาณรายรับ งบประมาณ
รายจ�ายประจําปN โดยไม�รวมรายได�จากพันธบัตร เงินกู� เงินท่ีมีผู�อุทิศให�   

1.2.2 ประเภทเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจ*างประจํา   จํานวน  ๙๒,5๑๕  บาท  เพ่ือจ�ายเป�น
บําเหน็จรายเดือนให�กับลูกจ�างประจํา  ๒  ราย    

 
รวมรายจ�ายแผนงานงบกลาง ทั้งสิ้น  ๕,๗๙0,๘๑๘  บาท 
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