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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
อ าเภอเมอืงราชบุร ี  จงัหวดัราชบุร ี

        
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ส้ิน 34,500,000 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 8,328,480 บาท 
  งบกลาง รวม 8,328,480 บาท 
   งบกลาง รวม 8,328,480 บาท 
   เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ านวน 122,040 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังานจา้งตามภารกจิ
และพนกังานจา้งทัว่ไปใหแ้ก่ส านกังานประกนัสงัคม 
- ตามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ.2533 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึ
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 
- (ส านกัปลดั) ปรากฎในงานงบกลาง 

      

   เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิงนิทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่เตมิ
ถงึ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561 
- ตามหนงัสอืกระทรวงแรงงาน ด่วนทีสุ่ด ที ่รง 0625/ว 2506 ลง
วนัที ่19 ตุลาคม 2561 
- ตามหนงัสอืส านกังานประกนัสงัคม ด่วนทีสุ่ด ที ่รง 0625/ว 5344 ลง
วนัที ่16 ตุลาคม 2561 
- (ส านกัปลดั) ปรากฎในงานงบกลาง 

      

   เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ จ านวน 5,796,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิค่าเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายใุนเขตต าบลหนอง 
กลางนา ตามโครงการเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
- ตามพระราชบญัญตัผิูส้งูอายุ พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2560 
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- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิ 
เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2552  
แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2562 
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ 
ว 3842 ลงวนัที ่30 มถุินายน 2563 
- (ส านกัปลดั) ปรากฎในงานงบกลาง 

   เบีย้ยงัชพีความพกิาร จ านวน 1,548,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิค่าเบีย้ยงัชพีคนพกิารหรอืทุพพลภาพในเขต 
ต าบลหนองกลางนา ตามโครงการเบีย้ยงัชพีคนพกิาร 
- ตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร  
พ.ศ. 2550 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิ 
เบีย้ความพกิารใหค้นพกิารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2553 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2562 
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ 
ว 3842 ลงวนัที ่30 มถุินายน 2563 
- (ส านกัปลดั) ปรากฎในงานงบกลาง 

      

   เบีย้ยงัชพีผูป้ว่ยเอดส ์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิค่าเบีย้ยงัชพีผูป้ว่ยเอดสใ์นเขตต าบลหนอง 
กลางนา ตามโครงการเบีย้ยงัชพีผูป้ว่ยเอดส ์
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะห์ 
เพื่อการยงัชพีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ 
ว 3842 ลงวนัที ่30 มถุินายน 2563 
- (ส านกัปลดั) ปรากฎในงานงบกลาง 

      

   เงนิส ารองจา่ย จ านวน 316,610 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิส ารองจ่ายกรณฉุีกเฉินและจ าเป็นหรอืทุกกรณี 
ทีไ่มไ่ดต้ัง้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายไว ้หรอืมคีวามจ าเป็น 
ตอ้งจา่ยหรอืตัง้งบประมาณรายจ่ายไวแ้ต่ไมพ่อจ่าย เพื่อใชจ้า่ย 
ในกรณฉุีกเฉินทีม่สีาธารณภยัเกดิขึน้หรอืบรรเทาปญัหาความ 
เดอืดรอ้นของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน้ 
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลง
วนัที ่30 มถุินายน 2563 
- (ส านกัปลดั) ปรากฎในงานงบกลาง 
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   รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั       
    ค่าใชจ้่ายในการจดัการจราจร จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการแกไ้ขปญัหาเกี่ยวกบัการจราจรที ่
ประชาชนไดร้บัประโยชน์โดยตรง 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ้่ายเพื่อช่วยเหลอื 
ประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2560 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561 
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ 
ว 3842 ลงวนัที ่30 มถุินายน 2563 
- (ส านกัปลดั) ปรากฎในงานงบกลาง 

      

    เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ (ก.บ.ท.) จ านวน 423,600 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ โดยตัง้จา่ยในอตัรารอ้ย
ละ 2 ของงบประมาณการรายไดป้ระจ าปีตามงบประมาณทัว่ไป (ไมร่วม
รายไดจ้ากพนัธบตัรเงนิกูผู้ม้อุีทศิใหห้รอืเงนิอุดหนุน) 
- ตามหนงัสอืส านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่
ที ่มท 0808.5/ว 22 ลงวนัที ่23 พฤศจกิายน 2564 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนว
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2500 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่8) พ.ศ.2556 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2546และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2563 
- ตามกฎกระทรวงการหกัเงนิงบประมาณการรายรบัในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีสมทบเขา้เป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2563 
- (ส านกัปลดั) ปรากฎในงานงบกลาง 

      

    
เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนอง
กลางนา 

จ านวน 67,230 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ตามโครงการสมทบ
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการตัง้งบประมาณขององคก์ร
ปกครองทอ้งถิน่เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
(ฉบบัที ่3) พ.ศ.2565 
- (ส านกัปลดั) ปรากฎในงานงบกลาง 

      

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 งานบริหารทัว่ไป รวม 6,053,020 บาท 
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  งบบคุลากร รวม 4,012,520 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,361,520 บาท 
   เงนิเดอืนนายก/รองนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 514,080 บาท 

      

  

-เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดอืนนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลและรองนายก
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเป็นเวลา 12 เดอืน ดงันี้ 1.ต าแหน่ง นายก
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล จ านวน 1 อตัรา อตัราเดอืนละ 20,400.-
บาท เป็นเงนิ 244,800. - บาท 2. ต าแหน่ง รองนายกองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล จ านวน 2 อตัรา อตัราเดอืนละ 11,220. - บาท เป็น
เงนิ 269,280. - บาท - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงนิ
ค่าตอบแทนนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล รองนายกองคก์ารบรหิาร
ส่วน ต าบล ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล รองประธานสภา
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล สมาชกิสภาองคก์ารบรหิาร
ส่วน ต าบล เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล และ
เลขานุการ สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 - โดยงบประมาณทัว่ไปของปีงบประมาณทีแ่ลว้
มา ทัง้นี้ไม่รวมค านวณจากรายไดจ้รงิตามปีเงนิกู้ เงนิสะสม และเงนิ
อุดหนุน ทุกประเภท เกนิ 10 - 25 ลา้นบาท  
- (ส านกัปลดั) ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไป 

      

   ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองคก์ารบรหิาร ส่วน
ต าบลและรองนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล เป็น
เวลา 12 เดอืน ดงันี้ 1. ต าแหน่ง นายกองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล จ านวน 1  อตัรา อตัราเดอืนละ 1,750. - บาท เป็น
เงนิ 21,000. - บาท 2. ต าแหน่ง รองนายกองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล จ านวน 2  อตัรา อตัราเดอืนละ 880. - บาท เป็น
เงนิ 21,120. - บาท - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงนิ
ค่าตอบแทนนายก องคก์ารบรหิารส่วนต าบล รองนายกองคก์ารบรหิาร
ส่วน ต าบล ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล รอง
ประธานสภา องคก์ารบรหิารส่วนต าบล สมาชกิสภาองคก์ารบรหิาร
ส่วน ต าบล เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล และ
เลขานุการ สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แกไ้ขเพิม่เตมิ
ถงึ  (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 - โดยงบประมาณทัว่ไปของปีงบประมาณที่
แลว้มา ทัง้นี้ไมร่วม ค านวณจากรายไดจ้รงิตามปีเงนิกู้ เงนิสะสม และเงนิ
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อุดหนุน ทุกประเภท เกนิ 10 - 25 ลา้นบาท  
- (ส านกัปลดั) ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไป 

   ค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนพเิศษนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล และรอง
นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล เป็น
เวลา 12 เดอืน ดงันี้ 1. ต าแหน่ง นายกองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล จ านวน 1  อตัรา อตัราเดอืนละ 1,750. - บาท เป็น
เงนิ 21,000. - บาท 2. ต าแหน่ง รองนายกองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล จ านวน 2  อตัรา อตัราเดอืนละ 880. - บาท เป็น
เงนิ 21,120. - บาท 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงนิค่าตอบแทนนายก องคก์าร
บรหิารส่วนต าบล รองนายกองคก์ารบรหิารส่วน ต าบล ประธานสภา
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล รองประธานสภา องคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วน ต าบล เลขานุการนายกองคก์าร
บรหิารส่วนต าบล และเลขานุการ สภาองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2554 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557  
- โดยงบประมาณทัว่ไปของปีงบประมาณทีแ่ลว้มา ทัง้นี้ไมร่วม ค านวณ
จากรายไดจ้รงิตามปีเงนิกู้ เงนิสะสม และเงนิอุดหนุน ทุก
ประเภท เกนิ 10 - 25 ลา้นบาท  
- (ส านกัปลดั) ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไป 

      

   
ค่าตอบแทนรายเดอืนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ีนายกองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองคก์ารบรหิาร
ส่วน ต าบล เป็นเวลา 12 เดอืน จ านวน 1 อตัรา อตัราเดอืน
ละ  7,200. - บาท เป็นเงนิ 86,400. - บาท  
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงนิค่าตอบแทนนายก องคก์าร
บรหิารส่วนต าบล รองนายกองคก์ารบรหิารส่วน ต าบล ประธานสภา
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล รองประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วน ต าบล เลขานุการนายกองคก์าร
บรหิารส่วนต าบล และเลขานุการ สภาองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2554 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557  
- โดยงบประมาณทัว่ไปของปีงบประมาณทีแ่ลว้มา ทัง้นี้ไมร่วม ค านวณ
จากรายไดจ้รงิตามปีเงนิกู้ เงนิสะสม และเงนิอุดหนุน ทุก
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ประเภท เกนิ 10 - 25 ลา้นบาท  
- (ส านกัปลดั) ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไป 

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชกิสภา/เลขานุการสภาองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

จ านวน 676,800 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนสมาชกิสภาองคก์ารบรหิาร ส่วนต าบล เป็น
เวลา 12 เดอืน ดงันี้ 1. ต าแหน่ง ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล จ านวน 1  อตัรา อตัราเดอืนละ 11,220. - บาท เป็น
เงนิ 134,640. - บาท 2. ต าแหน่ง รองประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล จ านวน 1  อตัรา อตัราเดอืนละ 9,180. - บาท เป็น
เงนิ 110,160. - บาท 3. ต าแหน่ง เลขานุการสภาองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล จ านวน 1  อตัรา อตัราเดอืนละ 7,200. - บาท เป็น
เงนิ 86,400. - บาท 4. ต าแหน่ง สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล จ านวน 7 อตัรา อตัราเดอืนละ 7,200. - บาท เป็น
เงนิ 604,800. - บาท  
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงนิค่าตอบแทนนายก องคก์าร
บรหิารส่วนต าบล รองนายกองคก์ารบรหิารส่วน ต าบล ประธานสภา
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล รองประธานสภา องคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วน ต าบล เลขานุการนายกองคก์าร
บรหิารส่วนต าบล และเลขานุการ สภาองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2554 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557  
- โดยงบประมาณทัว่ไปของปีงบประมาณทีแ่ลว้มา ทัง้นี้ไมร่วม ค านวณ
จากรายไดจ้รงิตามปีเงนิกู้ เงนิสะสม และเงนิอุดหนุนทุก
ประเภท เกนิ 10 - 25 ลา้นบาท   
- (ส านกัปลดั) ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไป 

      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,651,000 บาท 
   เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนกังานส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 2,039,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรงุเงนิเดอืนประจ าปีของ พนกังาน
ส่วนต าบล จ านวน 6 ต าแหน่ง 6 อตัรา เป็นเวลา  12 เดอืน ดงันี้ 1. ปลดั
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 2. รองปลดัองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล 3. หวัหน้าส านกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 4. นกัทรพัยากร
บุคคล 5. นิตกิร 6. เจา้พนกังานธุรการ 
- ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล หนองกลางนา  
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป 
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   เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนกังานส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 84,000 บาท 

      

  

ค่าตอบแทนรายเดอืน       
- เพื่อจา่ยเป็นเงนิเพิม่ค่าตอบแทนรายเดอืน นกับรหิารงาน
ทอ้งถิน่ ต าแหน่งปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
(ระดบักลาง) จ านวน 12 เดอืน ๆ ละ 7,000.- บาท เป็น
เงนิ 84,000.- บาท   
- ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคล ส่วน
ทอ้งถิน่ เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานกลางการบรหิารงาน บุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่10) ประกาศ ณ วนัที ่22 ธนัวาคม 2558 
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป 

      

   เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนกังาน
ส่วน ต าบล จ านวน 3 ต าแหน่ง 3 อตัรา เป็นเวลา 12 เดอืน ดงันี้ 1. ปลดั
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล (ประเภทบรหิาร
ทอ้งถิน่ ระดบักลาง) จ านวน 1 อตัรา อตัราเดอืนละ 7,000. - บาท  เป็น
เงนิ 48,000. - บาท 2.รองปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (ประเภท
บรหิารทอ้งถิน่ ระดบัตน้) จ านวน 1 อตัรา อตัราเดอืน
ละ 3,500. - บาท  เป็นเงนิ 42,000. - บาท 3. หวัหน้าส านกัปลดัองคก์าร
บรหิารส่วนต าบล (ประเภท อ านวยการทอ้งถิน่ระดบั
ตน้) จ านวน 1 อตัรา  อตัราเดอืนละ 3,500. - บาท เป็น
เงนิ 42,000. - บาท  
- ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคล ส่วน
ทอ้งถิน่ เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานกลางการบรหิารงาน บุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่10) ประกาศ ณ วนัที ่22 ธนัวาคม 2558 
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป 

      

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 324,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนของพนกังานจา้งดงันี้  
1.พนกังานจา้งทัว่ไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 3 อตัรา เป็น
เวลา 12 เดอืน ไดแ้ก่ ต าแหน่ง คนงาน
ทัว่ไป จ านวน 3 อตัรา อตัรา เดอืนละ 9,000. - บาท เป็น
เงนิ 324,000. - บาท 
 - ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล หนองกลางนา 
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป 

      

   เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 36,000 บาท 
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- เพื่อจา่ยเป็นเงนิเพิม่ค่าครองชพีชัว่คราวของพนกังาน
จา้ง ทัว่ไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 3 อตัรา เป็น
เวลา 12 เดอืน ไดแ้ก่ ต าแหน่ง คนงาน
ทัว่ไป จ านวน 3 อตัรา อตัรา เดอืนละ 1,000. - บาท เป็น
เงนิ 36,000. - บาท  
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป 

      

  งบด าเนินงาน รวม 1,897,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพีเิศษใหแ้ก่ พนกังาน
ส่วนต าบล และพนกังานจา้ง ทีผ่่านเกณฑก์ารประเมนิ และมสีทิธไิดร้บั
เงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพีเิศษ 
- เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ และผูป้ฏบิตั ิหน้าที่
ตามค าสัง่ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา  
-เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานเลอืกตัง้ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ประธานกรรมการ และกรรมการประจ าหน่วย
เลอืกตัง้ อนุกรรมการหรอืบุคคลทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหช้่วยเหลอืในการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องผูอ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ เป็นตน้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด  
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณพีเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลั ประจ าปีแก่พนกังาน
ส่วนทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจ่ายอื่นขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557  
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว5013 ลง
วนัที ่26 สงิหาคม 2563  
-  (ส านกัปลดั) ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไป 

      

   ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ใหแ้ก่ พนกังานส่วนต าบล และพนกังานจา้ง ทีป่ฏบิตัริาชการนอก
เวลา ราชการขององคก์ารบรกิารส่วนต าบลหนองกลางนา  
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้า่ย เกีย่วกบัการ
ปฏบิตัริาชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  พ.ศ. 2542 
- ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทน การ
ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 
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 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิจ่ายเงนิ ตอบแทนการ
ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  
- (ส านกัปลดั) ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไป 

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าเช่าบา้น ค่าเช่าซือ้หรอืผ่อนช าระเงนิกูเ้พื่อช าระราคา
บา้นใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบลผูม้สีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบ ฯ       
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2562 
-  (ส านกัปลดั) ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไป 

      

   เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตร       
    เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลกูจา้งประจ า จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตรใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล ผูม้ ี
สทิธเิบกิได ้
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษา
บุตรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2563 
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป 
 
 
 

 
 
  

      

   ค่าใช้สอย รวม 985,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
ค่าใชจ้่ายในการจา้งเหมาบรกิารอื่นในภารกจิตามอ านาจหน้าที่               
ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 

จ านวน 600,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารอื่นในภารกจิตามอ านาจหน้าที่         
ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา - ไดแ้ก่ ค่าถ่าย          
เอกสาร, ค่าเยบ็หนงัสอืหรอืเขา้ปกหนงัสอื,ค่าซกัฟอก,ค่าก าจดัสิง่    
ปฏกิูล,ค่าระวางบรรทุก,ค่าเช่าทรพัยส์นิ,ค่าโฆษณาและ
เผยแพร,่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ , ค่าเบีย้ประกนั,ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ
ดา้นกฎหมาย, ค่าจา้งเหมาบรกิารต่าง ๆ ,ค่าเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร ฯลฯ 
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารบุคคลปฏบิตังิานในภารกจิตามอ านาจ
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หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา  
- ตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุ
ภาครฐั พ.ศ. 2560 - ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการจดัซือ้จดั
จา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560  
- ตามกฎกระทรวงก าหนดพสัดุทีร่ฐัตอ้งการส่งเสรมิหรอืสนบัสนุนและ
ก าหนดวธิกีารจดัซือ้จดัจา้งพสัดุโดยวธิคีดัเลอืกและวธิี
เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 
 - ตามกฎกระทรวงก าหนดวงเงนิการจดัซือ้จดัจา้งพสัดุโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง วงเงนิการจดัซือ้จดัจา้งทีไ่มท่ าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืและ
วงเงนิการจดัซือ้จดัจา้งในการแต่งตัง้ผูต้รวจรบัพสัดุ พ.ศ.2560 
- ตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัผูท้ีม่สีทิธขิอขึน้ทะเบยีน
ผูป้ระกอบการ พ.ศ.2560 
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป 

   รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่ารบัรองหรอืการเลีย้งรบัรองขององคก์ารบรหิาร ส่วน
ต าบลหนองกลางนา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในพธิทีางศาสนา, รฐั
พธิ ีรวมทัง้การ เขา้รว่มพระราชพธิต่ีาง ๆ  
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้า่ยในการ
บรหิารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2563 
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0810.3/ว 1239 ลง
วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565 
-  (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป 

      

   
รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น 
ๆ 

      

    ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน ราชอาณาจกัร หรอื
การเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว เช่น ค่าเบีย้เลีย้งเดนิทาง  ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ ค่าผ่านทางด่วน
พเิศษ ค่าบรกิารจอดรถในการเดนิทางไปปฏบิตัริาชการส าหรบัรถยนต์
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง ไป
ราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555  แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบั
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ที ่4) พ.ศ. 2561  
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ้่ายในการ ฝึกอบรม และ
การเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557  
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป 

    ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าลงทะเบยีนในการเขา้รบัการฝึกอบรมของ คณะ
ผูบ้รหิาร สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พนกังานส่วน
ต าบล ลกูจา้งประจ า พนกังานจา้งหรอืผูม้ทีีส่ทิธเิบกิได้ 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ
การเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป 

      

    โครงการจดักจิกรรมวนัส าคญัต่าง ๆ จ านวน 15,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดังานต่าง ๆ ซึง่เป็นวนัส าคญัต่างๆ ของ
ทางราชการและงานราชพธิ ีเช่น วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบรมวงศา
นุวงศ,์ วนัปิยมหาราช, วนัจกัร ีฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่ง
สถานที ่ป้าย ธงชาต ิธงตราสญัลกัษณ์ ฯลฯ 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้่ายในการจดั
งาน การจดักจิกรรมสาธารณะ การส่งเสรมิกฬีาและการแขง่ขนักฬีาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2564  
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้่ายในการ
บรหิารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2566 -2570) เพิม่เตมิ ครัง้
ที ่1 หน้า  11 ล าดบัที ่4 
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป    

      

    โครงการจติอาสาพฒันาในเขตพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการจดักจิกรรมบ าเพญ็
สาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตามโครงการจติอาสาพฒันาในเขต
พืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา โดยจา่ยเป็น
ค่าอาหาร     ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม และค่าใช ้    จา่ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็น
และเกีย่วขอ้ง 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้่ายในการ
บรหิารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้่ายในการจดั
งาน การจดักจิกรรมสาธารณะ การส่งเสรมิกฬีาและการแขง่ขนักฬีาของ
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2564  
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เตมิ ครัง้
ที ่1 หน้า 6 ล าดบัที ่2 
- (ส านกัปลดั)  ปรากฏในงานบรหิารงานทัว่ไป    

    

โครงการฝึกอบรม ศกึษาดงูานเพื่อพฒันาบุคลากร เพิม่ประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานของคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิสภาทอ้งถิน่ พนกังานส่วนต าบล
และพนกังานจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการโครงการอบรม ศกึษาดงูานเพื่อ
พฒันาบุคลากรเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใหก้บัคณะ
ผูบ้รหิาร สมาชกิสภาทอ้งถิน่ พนกังานส่วนต าบลและพนกังานจา้งของ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
วทิยากร ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม ค่าทีพ่กั ค่าพาหนะ และค่าใชจ้า่ยอื่นที่
จ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัโครงการ 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และ
การเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ 
 พ.ศ.2557  
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป   

      

    โครงการส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมส าหรบับุคลากรทอ้งถิน่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยโครงการส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมส าหรบั
บุคลากรทอ้งถิน่โดยจา่ยเป็นค่าตอบแทนวทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครือ่งดื่ม ค่าจา้งเหมาบรกิาร  และค่าใชจ้า่ยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและ
การเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ.2557  
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 65 ล าดบัที ่7 
- (ส านกัปลดั)  งานบรหิารทัว่ไป      

      

    โครงการอบต.เคลื่อนทีพ่บประชาชน จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการโครงการ อบต. เคลื่อนทีพ่บ
ประชาชน โดยจา่ยเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้ง 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้่ายในการจดั
งาน การจดักจิกรรมสาธารณะ การส่งเสรมิกฬีาและการแขง่ขนักฬีาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2564  
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เตมิ ครัง้
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ที ่1 หน้า 14 ล าดบัที ่7 
- (ส านกัปลดั)  ปรากฏในงานบรหิารงานทัว่ไป   

    
จดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลง
กรณบดนิทรเทพยวรางกูร 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  

- เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตพิระบา
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณณบดนิทรเทพยวรางกูร โดยจา่ย
เป็นตกแต่งสถานที ่ค่าธงชาต ิค่าธงตราสญัลกัษณ์ ค่าไฟประดบั ค่าผา้
ประดบั ฯลฯ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้่ายในการจดั
งาน การจดักจิกรรมสาธารณะ การส่งเสรมิกฬีาและการแขง่ขนักฬีาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2564  
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เตมิ ครัง้
ที ่1 หน้า 8 ล าดบัที ่1 
- (ส านกัปลดั)  ปรากฏในงานบรหิารงานทัว่ไป 

      

    
จดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิพ์ระบรมราชนิินาถพระ
บรมราชชนนีพนัปีหลวง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ
 สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติพ์ระบรมราชนิีนาถพระบรมราชชนนีพนัปี
หลวง โดยจา่ยเป็นตกแต่งสถานที ่ค่าธงชาต ิค่าธงตราสญัลกัษณ์ ค่าไฟ
ประดบั ค่าผา้ประดบั ฯลฯ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้ง 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้่ายในการจดั
งาน การจดักจิกรรมสาธารณะ การส่งเสรมิกฬีาและการแขง่ขนักฬีาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2564  
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เตมิ ครัง้
ที ่1 หน้า 10 ล าดบัที ่3 
- (ส านกัปลดั)  ปรากฏในงานบรหิารงานทัว่ไป 

      

    จดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรมราชนิี จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ
 สมเดจ็พระนางเจา้สุทธดิาฯ พระบรมราชนิ ีโดยจา่ยเป็นตกแต่ง
สถานที ่ค่าธงชาต ิค่าธงตราสญัลกัษณ์ ค่าไฟประดบั ค่าผา้
ประดบั ฯลฯ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้่ายในการจดั
งาน การจดักจิกรรมสาธารณะ การส่งเสรมิกฬีาและการแขง่ขนักฬีาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2564  
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- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) เพิม่เตมิ ครัง้
ที ่1 หน้า 9 ล าดบัที ่2 
- (ส านกัปลดั)  ปรากฏในงานบรหิารงานทัว่ไป 

   ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมบ ารงุรกัษาทรพัยส์นิขององคก์ารบรหิาร ส่วน
ต าบลหนองกลางนา เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ 
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746  ลง
วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2562 
- (ส านกัปลดั) ปรากฏใน งานบรหิารทัว่ไป 

      

   ค่าวสัด ุ รวม 280,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 80,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุส านกังาน ดงันี้  
- วสัดุคงทน เช่น หนงัสอื, เครือ่งคดิเลขขนาดเลก็,  เครือ่งเจาะกระดาษ
ขนาดเลก็, ทีเ่ยบ็กระดาษขนาดเลก็ ฯลฯ  
- วสัดุสิน้เปลอืง เช่น กระดาษ, หมกึ, ดนิสอ, ปากกา, ยางลบ,  น ้ายาลบ
ค าผดิ, เทปกาว, ลวดเยบ็กระดาษ, กาว ฯลฯ  
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
 -  (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป 

      

   วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุดงันี้ - วสัดุคงทน เช่น ไมโครโฟน
, ขาตัง้ไมโครโฟน,หวัแรง้ไฟฟ้า, เครือ่งวดักระแสไฟฟ้า ฯลฯ  
- วสัดุสิน้เปลอืง เช่น ฟิวส,์ เทปพนัสายไฟฟ้า, สายไฟฟ้า,หลอด
ไฟฟ้า ฯลฯ 
- วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกล าโพง,แผงวงจร, ผงัแสดง
วงจรต่าง ๆ ฯลฯ - ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
-  (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป 

      

   วสัดุงานบา้นงานครวั จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครวั ดงันี้ - วสัดุคงทน เช่น ถงัขยะ
, หมอ้, กระทะ, กะละมงั, ตะหลวิ,กรอบรปู, มดี, ถงั, แกว้น ้า, จานรอง
, ถว้ยชาม, ชอ้นสอ้ม ฯลฯ - วสัดุสิน้เปลอืง เช่น ผงซกัฟอก, สบู่, น ้ายา
ดบักลิน่, แปรง,ไมก้วาด, เข่ง, มุง้, ผา้ปทูีน่อน ฯลฯ 
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 - ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564  
-  (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป 

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ดงันี้  
- วสัดุคงทน เช่น ไขควง, ประแจ, แมแ่รง, กุญแจปากตาย,กุญแจเลื่อน
, คมีลอ็ค, ลอ็คเกยีร,์ ลอ็คคลตัช ์ฯลฯ 
- วสัดุสิน้เปลอืง เช่น ยางรถยนต,์ น ้ามนัเบรก, น็อตและสกร,ูสาย
ไมล,์ เพลา, ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ 
- วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะ
รถยนต,์เครือ่งยนต ์(อะไหล่), ชุดเกยีรร์ถยนต,์ เบรก, ครชั
,พวงมาลยั ฯลฯ 
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 0909 ลง
วนัที ่27 เมษายน 2565 
 - (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป 

      

   วสัดุเชือ้เพลงิและหล่อลื่น จ านวน 80,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุเชือ้เพลงิและหล่อลื่น ดงันี้  
- วสัดุสิน้เปลอืง เช่น แก๊สหุงตม้, น ้ามนัเชือ้เพลงิ,น ้ามนัดเีซล, น ้ามนัก๊าด
, น ้ามนัเบนซนิ ฯลฯ 
 - ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลง
วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2562 
 - (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป 

      

   วสัดุคอมพวิเตอร ์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์เช่น แผ่น หรอืจานบนัทกึขอ้มลู
เทปบนัทกึขอ้มลู ตลบัผงหมกึ กระดาษต่อเนื่องจอคอมพวิเตอร ์เครือ่ง
ปริน้เตอร ์เครือ่งส ารองไฟ ฯลฯ   
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
(ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป   

      

   วสัดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุอื่นทีไ่มส่ามารถจดัเขา้ประเภทวสัดุดงักล่าวขา้งต้น
เพื่อใชใ้นส านกังานองคก์ารบรหิารส่วนต าบล เช่น  
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มเิตอรน์ ้า มเิตอรไ์ฟฟ้า หวัเชื่อมแก๊ส หวัวาลว์เปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ  
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ที ่มท 0808.2/ว1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป  

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 442,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 400,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าไฟฟ้าในส านกังาน ทีท่ าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
หนองกลางนา 
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 080.2/
ว 3035 ลงวนัที ่30 กนัยายน 2563  
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป 

      

   ค่าบรกิารโทรศพัท ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าโทรศพัทพ์ืน้ฐาน ค่าโทรศพัทเ์คลื่อนที ่รวมทัง้ค่า ใชจ้่าย
เพื่อใหไ้ดใ้ชบ้รกิารดงักล่าว และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้เกี่ยวกบั การใช้
บรกิาร เช่น ค่าเช่าเครือ่ง ค่าเช่าเลขหมายโทรศพัท ์ค่า บ ารงุรกัษา
สาย ฯลฯ ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา  
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป 

      

   ค่าบรกิารไปรษณยี ์ จ านวน 2,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าไปรษณยี ์ค่าธนาณตั ิค่าดวงตราไปรษณยีากร  ค่าเช่าตู้
ไปรษณยี ์ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิในระบบบรหิาร การเงนิการคลงั
ภาครฐัแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) ฯลฯ  
-  (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป 

      

   ค่าบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ ์ค่าวทิยตุดิตามตวั  ค่าวทิยุ
สื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทยีม ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการ ใชร้ะบบ
อนิเทอรเ์น็ต รวมถงึอนิเทอรเ์น็ตการด์ และค่าสื่อสาร อื่น ๆ เช่น ค่า
เคเบิล้ทวี ีค่าเช่าช่องสญัญาณดาวเทยีม เป็นตน้  รวมถงึค่าใชจ้่ายเพื่อให้
ไดใ้ชบ้รกิารดงักล่าวและค่าใชจ้า่ยที่ เกดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร ฯลฯ 
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป 

      

   ค่าเช่าพืน้ทีเ่วบ็ไซต ์และค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้ง จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าเช่าพืน้ทีเ่วบ็ไซตแ์ละค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้ง  
-  (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป 

      

  งบลงทุน รวม 110,500 บาท 
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   ค่าครภุณัฑ ์ รวม 110,500 บาท 
   ครภุณัฑส์ านกังาน       
    จดัซือ้โต๊ะพบัอเนกประสงค ์จ านวน 10 ตวั จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจดัซือ้โต๊ะพบัอเนกประสงค ์จ านวน 10 ตวั ๆ ละ 2,000 บาท ขนาด
ไมน้่อยกว่า 60x 150 x 75 เซนตเิมตร 
- ราคาตามทอ้งตลาดเนื่องจากไม่มใีนมาตรฐานครุภณัฑ์ ส านกั
งบประมาณ 
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564  
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป 

      

    จดัซือ้โต๊ะพบัอเนกประสงคจ์ านวน 10 ตวั จ านวน 36,000 บาท 

      

  

- เพื่อจดัซือ้โต๊ะพบัอเนกประสงค ์จ านวน 10 ตวั ๆ ละ 3,600 บาท ขนาด
ไมน้่อยกว่า 180x 75 x 75 เซนตเิมตร 
- ราคาตามทอ้งตลาดเนื่องจากไม่มใีนมาตรฐานครุภณัฑ์ ส านกั
งบประมาณ 
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564  
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป 

      

   ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่       
    จดัซือ้กลอ้งถ่ายภาพ ดจิติอล จ านวน 1 กลอ้ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจดัซือ้กลอ้งดจิติอล จ านวน 1 กลอ้ง  ความละเอยีดไมน้่อย
กว่า 20 ลา้นพกิเซล  จดัซือ้ตามราคาตามทอ้งตลาดเนื่องจากไมม่ใีน
มาตรฐานครุภณัฑ ์ส านกังบประมาณ 
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564  
- (ส านกัปลดั) ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไป 

      

   ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิลก็ทรอนิกส์       
    จดัซือ้คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค จ านวน 1 เครือ่ง จ านวน 22,000 บาท 

      

  

- เพื่อจดัซือ้คอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เครือ่ง  
 คุณลกัษณะพืน้ฐาน 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกว่า 4 แกน
หลกั (4 core) และ 8 แกนเสมอืน (8 Thread)และมเีทคโนโลยเีพิม่
สญัญาณนาฬกิาไดใ้นกรณีทีต่อ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผล
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สงู (Turbo Boost หรอื Max Boost) โดยมคีวามเรว็สญัญาณนาฬกิา
สงูสุด ไมน้่อยกว่า 4 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดยีวกนั ขนาดไมน้่อย
กว่า 8 MB 
- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดกีว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มหีน่วยจดัเกบ็ขอ้มลู ชนิด SATA หรอืดกีว่า ขนาดความจไุม่น้อย
กว่า 1 TB หรอื ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุมน้่อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มจีอภาพทีร่องรบัความละเอยีดไมน้่อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีว่า ไมน้่อย
กว่า 3 ช่อง 
- มชี่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรอื VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มชี่องเชื่อมต่อระบบ
เครอืขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอื
ดกีว่า แบบตดิตัง้ภายใน (Internal) หรอืภายนอก (External) จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใชง้านไดไ้มน้่อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth  
- ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพวิเตอร ์กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564  
- (ส านกัปลดั) ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไป 

      
  

       

    จดัซือ้เครือ่งส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA  จ านวน 3 เครือ่ง จ านวน 12,500 บาท 

      

  

-เพื่อจดัซือ้เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 3 เครือ่ง มี
คุณลกัษณะพืน้ฐานดงันี้ 
- มกี าลงัไฟฟ้าขาออก (output) ไมน้่อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาท ี
-ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหาอุปกรณ์และ
คอมพวิเตอร ์กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
- (ส านกัปลดั)ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไป 
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  งบเงินอดุหนุน รวม 33,000 บาท 
   เงินอดุหนุน รวม 33,000 บาท 
   เงนิอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่       

    

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงานสถานทีก่ลางส าหรบัศูนยป์ฏบิตักิาร
รว่มในการช่วยเหลอืประชาชนและการพฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ อ าเภอเมอืงราชบุร ีจงัหวดัราชบุร ี

จ านวน 18,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิอุดหนุนในการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการเพิม่
ประสทิธภิาพการบรหิารสถานทีก่ลาง ส าหรบัศูนยป์ฏบิตักิารรว่มในการ
ช่วยเหลอืประชาชนและการพฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ อ าเภอเมอืงราชบุร ีจงัหวดัราชบุร ีประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2566 ซึง่เทศบาลต าบลหลกัเมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี
จงัหวดัราชบุร ีเป็นเจา้ภาพขอรบัการสนับสนุน - ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ้่ายเพื่อช่วยเหลอืประชาชนตามอ านาจ
หน้าทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 แกไ้ขเพิม่เตมิ
ถงึ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561 - ตามประกาศกรมส่งเสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ เรือ่ง หลกัเกณฑว์ธิกีารปฏบิตัขิองศูนยป์ฏบิตักิารรว่มในการ
ช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ประกาศ ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560 - ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไ้ขครัง้ที ่1 หน้าที ่26 ล าดบัที ่12  
-  (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป 

      

   เงนิอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการอุดหนุนอ าเภอเมอืงราชบุร ีตามโครงการ “ท่องเทีย่วราชบุร ีของดี
เมอืงโอ่ง” 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิอุดหนุนในการสนับสนุนงบประมาณ
ตาม โครงการ “ท่องเทีย่วราชบุร ีของดเีมอืง
โอ่ง” ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ใหก้บัทีท่ าการปกครอง
อ าเภอ เมอืงราชบุร ีจงัหวดัราชบุร ี 
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่25 ล าดบัที ่2  
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป 

      

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 443,060 บาท 
  งบบคุลากร รวม 333,060 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 333,060 บาท 
   เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนกังานส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 333,060 บาท 
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- เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรงุเงนิเดอืนประจ าปีของพนกังาน
ส่วนต าบล จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อตัรา เป็น
เวลา  12 เดอืน ดงันี้ 1. นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 
 - ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

      

  งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท 
   ค่าเช่าบา้น จ านวน 60,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าเช่าบา้น ค่าเช่าซือ้หรอืผ่อนช าระเงนิกูเ้พื่อช าระราคา
บา้นใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบลผูม้สีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบ ฯ       
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2562 
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

      

   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 
   รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่ารบัรอง (รายจ่ายในการรบัรองหรอืเลีย้งรบัรองของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่) 
- เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในประชุมราชการ การจดัการประชุมคณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถิน่ คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ คณะอนุกรรมการ การประชุมประชาคมทอ้งถิน่ หรอืคณะท างาน
ต่างๆทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ตามกฎหมาย ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย หรอืค าสัง่
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ดัการประชุมเพื่อน าผลการประชุมเป็น
แนวทางปฏบิตังิานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เพื่อรบัทราบนโยบาย
ในการท างาน ประชุมชีแ้จงหลกัเกณฑต่์างๆหรอืซกัซอ้มความเขา้ใจใน
ระเบยีบวธิปีฏบิตัต่ิาง ๆ รบัทราบปญัหาและรบัฟงัปญัหาอุปสรรรคหรอื
พจิารณาหาขอ้ยตุ ิประสานงานหรอืแกไ้ขปญัหารว่มมอื 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้่ายในการ
บรหิารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562  
- ตามหน้งสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลง
วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2563 
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.3/ว1239 ลง
วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565 
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- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานวางแผนสถติแิละวชิาการ                     
     

   
รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น 
ๆ 

      

    ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรหรอื
การเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว เช่น ค่าเบีย้เลีย้งเดนิทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ ค่าผ่านทางด่วน
พเิศษ ค่าบรกิารจอดรถในการเดนิทางไปปฏบิตัริาชการส าหรบัรถยนต์
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไป
ราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบั
ที ่4) พ.ศ.2561 
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

      

    ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม จ านวน 15,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าลงทะเบยีนในการเขา้รบัการฝึกอบรมของ คณะ
ผูบ้รหิาร สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พนกังานส่วน
ต าบล ลกูจา้งประจ า พนกังานจา้งหรอืผูม้ทีีส่ทิธเิบกิได้ 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ
การเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

      

 งานบริหารงานคลงั รวม 3,321,800 บาท 
  งบบคุลากร รวม 2,505,300 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,505,300 บาท 
   เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนกังานส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 1,936,560 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรงุเงนิเดอืนประจ าปีของพนกังาน
ส่วนต าบล จ านวน 5 ต าแหน่ง 5 อตัรา  เป็น
เวลา 12 เดอืน ดงันี้ 1. ผูอ้ านวยการกองคลงั 2. นกัวชิาการเงนิและ
บญัช ี3. นกัวชิาการจดัเกบ็รายได ้4. นกัวชิาการพสัดุ 5. เจา้พนกังาน
การเงนิและบญัช ี 
- ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา  
- (กองคลงั) ปรากฏในงานบรหิารงานคลงั   

      

   เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
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- เพื่อจา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนกังาน ส่วน
ต าบล จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อตัราเป็น
เวลา 12 เดอืน ไดแ้ก่  ผูอ้ านวยการกองคลงั (ประเภทอ านวยการทอ้งถิน่
ระดบัตน้)  จ านวน 1 อตัรา อตัราเดอืนละ 3,500. - บาท  เป็น
เงนิ 42,000. - บาท 
- ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคล ส่วน
ทอ้งถิน่ เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานกลางการบรหิารงานบุคคล ส่วน
ทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่10) ประกาศ ณ วนัที ่22 ธนัวาคม 2558  
- (กองคลงั) ปรากฏในงานบรหิารงานคลงั   

      

   ค่าจา้งลกูจา้งประจ า จ านวน 286,740 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิค่าจา้งลกูจา้งประจ าและเงนิปรบัปรุงเงนิค่าจา้งประจ าปี
ของลกูจา้งประจ า จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อตัรา เป็น
เวลา 12  เดอืน ไดแ้ก่ ต าแหน่ง เจา้พนกังานการเงนิและบญัช ี
- ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา  
- (กองคลงั) ปรากฏในงานบรหิารงานคลงั   

      

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 216,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้ง
ทัว่ไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 2 อตัรา เป็น
เวลา 12 เดอืน ไดแ้ก่ ต าแหน่ง คนงานทัว่ไป อตัราเดอืน
ละ 9,000 บาท เป็นเงนิ 216,000 บาท  
- ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
- (กองคลงั) ปรากฏในงานบรหิารงานคลงั   

      

   เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 24,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิเพิม่ค่าครองชพีชัว่คราวของพนกังานจา้ง
ทัว่ไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 2 อตัรา เป็น
เวลา 12 เดอืน ไดแ้ก่ ต าแหน่ง คนงานทัว่ไป อตัราเดอืน
ละ 1,000 บาท เป็นเงนิ 24,000 บาท 
- (กองคลงั) ปรากฏในงานบรหิารงานคลงั   

      

  งบด าเนินงาน รวม 765,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 205,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 
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- เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรอืคณะบุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ตาม
กฏหมายว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั ค่าสมนาคุณ
กรรมการสอบคดัเลอืกฯ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิความ
รบัผดิทางละเมดิ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวนิยัและ
ผูป้ฎบิตัหิน้าทีต่ามค าสัง่ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
- ตามหนงัสอืด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0402.5/ว85 ลงวนัที ่6 กนัยายน 2561 
- ตามหนงัสอืด่วนมากที ่มท 0804.4/ว 2158 ลงวนัที ่20 เมษายน 2559  
- (กองคลงั) ปรากฏในงานบรหิารงานคลงั   

   ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ใหแ้ก่ พนกังานส่วนต าบล ลกูจา้ง และพนกังานจา้ง ทีป่ฏบิตังิานนอก
เวลาราชการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่ายเงนิตอบแทน การ
ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  
- (กองคลงั) ปรากฏในงานบรหิารงานคลงั   

      

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 160,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าเช่าบา้น ค่าเช่าซือ้หรอืผ่อนช าระเงนิกูเ้พื่อช าระราคา
บา้นใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบลผูม้สีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบ ฯ       
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2562 
- (กองคลงั) ปรากฏในงานบรหิารงานคลงั   

      

   เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตร       
    เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลกูจา้งประจ า จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตรใหแ้ก่พนกังานส่วน
ต าบล ลกูจา้งประจ า ผูไ้ดร้บับ านาญปกต ิและผูม้สีทิธเิบกิไดต้าม
ระเบยีบ ฯ  
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั
การศกึษาบุตรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563  
- (กองคลงั) ปรากฏในงานบรหิารงานคลงั   

      

   ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
ค่าใชจ้่ายในการจา้งเหมาบรกิารอื่นในภารกจิตามอ านาจหน้าทีข่ององคก์าร
บรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 

จ านวน 300,000 บาท 
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- เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารอื่นในภารกจิตามอ านาจหน้าทีข่อง
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนาไดแ้ก่ ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร
,ค่าเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็หนงัสอืหรอืเขา้ปกหนังสอื ค่า
ซกัฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรพัยส์นิ(ยกเวน้ค่าเช่าบา้น) ค่าจา้ง
เหมาโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรข่่าวทาง
วทิยกุระจายเสยีง โทรทศัน์ ค่าจดัท าเอกสารประชาสมัพนัธ ์หรอืสิง่พมิพ์
ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่า ๆ ค่าเบีย้ประกนั ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินคดตีาม
ค าพพิากษา 
- เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารบุคคลภายนอกเพื่อปฏบิตังิานในภารกจิ
ตามอ านาจหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา ค่าจา้ง
ทนายความ ค่าจา้งผูเ้ชีย่วชาญบญัช ีฯลฯ 
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารส ารวจทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งเพื่อจดัท า
ฐานขอ้มลูทีด่นิและสิง่ปลุกสรา้งใหม้คีวามสมบูรณ์ 
- ตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุ
ภาครฐั พ.ศ. 2560 
- ตามพระราชบญัญตัจิดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560  
- ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิาร
พสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
- ตามพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง พ.ศ. 2562 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยแผนทีภ่าษแีละทะเบยีน
ทรพัยส์นิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการด าเนินการตาม
พระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง พ.ศ. 2562 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิค่าใช้จ่ายในการ
บรหิารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562 
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว 4522 ลง
วนัที ่11 สงิหาคม 2558 
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่มท 0808.3/ว 0107 ลง
วนัที ่8 มกราคม 2561 
- (กองคลงั) ปรากฏในงานบรหิารงานคลงั   

      

   
รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น 
ๆ 

      

    ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 
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- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรหรอื
การเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว เช่น ค่าเบีย้เลีย้งเดนิทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพ่กัค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ ค่าผ่านทางด่วน
พเิศษ ค่าบรกิารจอดรถในการเดนิทางไปปฏบิตัริาชการส าหรบัรถยนต์
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่   
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไป
ราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555   
- (กองคลงั) ปรากฏในงานบรหิารงานคลงั    

      

    ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าลงทะเบยีนในการเขา้รบัการฝึกอบรมของพนกังานส่วน
ต าบล ลกูจา้ง พนกังานจา้งหรอืผูม้สีทิธเิบกิได้ 
ตามระเบยีบฯ 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ
การเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่พ.ศ. 2557 
- (กองคลงั) ปรากฏในงานบรหิารงานคลงั   

      

   ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิขององคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลหนองกลางนา เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้่ายในการ
บรหิารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562 
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วนัที2่2 มนีาคม 2564     
- (กองคลงั) ปรากฏในงานบรหิารงานคลงั   

      

   ค่าวสัด ุ รวม 160,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 90,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุส านกังาน ดงันี้   
- วสัดุคงทน เช่น หนงัสอื เครือ่งคดิเลขขนาดเลก็ เครือ่งเจาะกระดาษ
ขนาดเลก็ เครือ่งเยบ็กระดาษขนาดเลก็ กรรไกร คดัเตอร ์ฯลฯ 
- วสัดุสิน้เปลอืง เช่น กระดาษ หมกึพมิพด์ดี ดนิสอ ปากกา ยางลบ น ้ายา
ลบค าผดิ เทปกาว กาว ลวดเยบ็กระดาษ แฟ้ม สตกิเกอรใ์สเทปพวีแีบบ
ใส ใบมดีคตัเตอร ์โพสตอ์ทิ ลวดเสยีบ คลปิ ซองเอกสาร สมดุ แบบ
พมิพ ์ตวัเยบ็กระดาษ ลวดเยบ็กระดาษ สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซือ้
ใบเสรจ็รบัเงนิค่าน ้าประปา ใบเสรจ็รบัเงนิค่าขยะมลูฝอย ฯลฯ 
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/
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ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564  
- (กองคลงั) ปรากฏในงานบรหิารงานคลงั 

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 2,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ดงันี้ 
- วสัดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แมแ่รง กุญแจปากตาย ฯลฯ 
- วสัดุสิน้เปลอืง เช่น ยางรถจกัรยานยนตฯ์ลฯ 
- วสัดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น เบาะรถจกัรยาน เบรก กระจกฯลฯ 
- ตามหนงัสอืทีก่รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว1095 
ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
- (กองคลงั) ปรากฏในงานบรหิารงานคลงั 

      

   วสัดุเชือ้เพลงิและหล่อลื่น จ านวน 8,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นวสัดุเชือ้เพลงิและหล่อลื่น ดงันี้ 
- วสัดุสิน้เปลอืง เช่นน ้ามนัเชือ้เพลงิ น ้ามนัเบนซนิ แก๊สโซ
ฮอล น ้ามนัเครือ่ง น ้ามนั จารบ ี น ้ามนัหล่อลื่น ฯลฯ 
- ตามหนงัสอืทีก่รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564     
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วนัที ่22 มนีาคม 2564     
- (กองคลงั) ปรากฏในงานบรหิารงานคลงั 

      

   วสัดุคอมพวิเตอร ์ จ านวน 60,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์ดงันี้   
- วสัดุคงทน เช่น แผ่นหรอืจานบนัทกึขอ้มลูฯลฯ  
- วสัดุสิน้เปลอืง เช่น อุปกรณ์บนัทกึขอ้มลู เทปบนัทกึขอ้มลู หวัพมิพห์รอื
แถบพมิพส์ าหรบัเครือ่งพมิพค์อมพวิเตอร ์ตลบัผงหมกึส าหรบั
เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หมกึน ้าส าหรบั
เครือ่งพมิพ ์Ink Tank Printer กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ     
- วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวล ฮารด์ดสิก์
ไดรฟ์ ซดีรีอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงอกัขระหรอื
แป้นพมิพ ์เมนบอรด์ เมมโมรีช่ปิ เช่น RAM  
เมาท ์เครือ่งกระจายสญัญาณ เราเตอร ์ฯลฯ 
- ตามหนงัสอืทีก่รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564     
- (กองคลงั) ปรากฏในงานบรหิารงานคลงั 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท 
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   ค่าบรกิารไปรษณยี ์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าไปรษณยี ์ค่าธนาณตั ิค่าดวงตราไปรษณยีากร ค่าเช่า
ตู ้ไปรษณยี ์ค่าฝากส่งไปรษณยีภ์ณัฑ ์และพสัดุไปรษณียท์ีช่ าระฝากส่ง
เป็น 
รายเดอืน ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิในระบบการบรหิารการเงนิการคลงั 
ภาครฐัแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) ฯลฯ   
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิ
จา่ยเงนิ การ  ฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ และการตรวจเงนิขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบั
ที ่4) พ.ศ. 2561 
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/
ว 3035 ลงวนัที ่30 กนัยายน 2563  
- (กองคลงั) ปรากฏในงานบรหิารงานคลงั 

      

  งบลงทุน รวม 51,500 บาท 
   ค่าครภุณัฑ ์ รวม 51,500 บาท 
   ครภุณัฑส์ านกังาน       
    เกา้อีส้ าหรบัต าแหน่งผูอ้ านวยการกองคลงั จ านวน 6,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซือ้เกา้อี้ส าหรบัต าแหน่งผูอ้ านวยการกองคลงั 
จ านวน 1 ตวั ราคาตวัละ 6,000 บาท คุณลกัษณะ ดงันี้ 
เกา้อีข้นาดกวา้ง 67 ซม. X ลกึ 75 ซม. X สงู 117 ซม. เบาะนัง่และพนกั
พงิหุม้ดว้ยหนงั PU เทา้แขนโคง้บุดว้ยฟองน ้าหุม้หนงั PU ปรบัระดบัสงู-
ต ่าดว้ยโช๊คแก๊ส ขาเก้าอี ้5 แฉก ท าจากเหลก็ชุบโครเมีย่มอย่างด ี
- ราคาทอ้งตลาด เนื่องจากไมม่กี าหนดไวใ้นบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์
ส านกังบประมาณ     
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564   
- (กองคลงั) ปรากฏในงานบรหิารงานคลงั 

      

    เกา้อีส้ าหรบัพนกังาน จ านวน 7,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซือ้เกา้อี้ส าหรบัพนกังาน จ านวน 2 ตวั 
ราคาตวัละ 3,500 บาท เป็นเงนิ 7,000 บาท คุณลกัษณะดงันี้ 
เกา้อีข้นาดกวา้ง 63 ซม. X ลกึ 60 ซม. X สงู 94-102 ซม.พนกัพงิหลงั
เป็นตาข่าย ทีน่ัง่บุนวมหุม้ดว้ยผา้ ทีว่างแขนท าจาก 
โพลฑีไพลนี ขาเหลก็ชุบโคเมีย่มอย่างด ี5 แฉก มลีอ้ไนลอนปรบั - สงูต ่า
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ดว้ยไฮโดรลกิ     
- ราคาทอ้งตลาด เนื่องจากไมม่กี าหนดไวใ้นบญัชรีาคามาตรฐาน
ครภุณัฑ ์ส านกังบประมาณ     
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564   
- (กองคลงั) ปรากฏในงานบรหิารงานคลงั 

    ตูเ้หลก็ จ านวน 28,500 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซือ้ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน จ านวน 5 หลงัราคาหลงั
ละ 5,700 บาท เป็นเงนิ 28,500 บาท คุณลกัษณะเฉพาะสงัเขป 
1. มมีอืจบัชนิดบดิ     
2. มแีผ่นชัน้ปรบัระดบั 3 ชิน้    
3. คุณสมบตัติามมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) 
- ตามบญัชรีาคามาตรฐานครภุณัฑ ์ส านกังบประมาณ 
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564   
- (กองคลงั) ปรากฏในงานบรหิารงานคลงั 

      

   ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิลก็ทรอนิกส์       

    
เครือ่งพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink Tank 
Printer) 

จ านวน 7,500 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซือ้เครือ่งพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้ม
ตดิตัง้ถงัหมกึ
พมิพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครือ่ง ราคา 7,500 บาท คุณลกัษณะ
พืน้ฐาน   
- เป็นอุปกรณ์ทีม่คีวามสามารถ
เป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครือ่งเดยีวกนั    
- เป็นเครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึ
พมิพ ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลติ- มคีวามละเอยีดในการพมิพ์
ไมน้่อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มคีวามเรว็ในการพมิพข์าวด าส าหรบักระดาษ A4 ไมน้่อยกว่า 27 หน้า
ต่อนาท ี(ppm) หรอื 8.8 ภาพต่อนาท ี(ipm)- มคีวามเรว็ในการพมิพส์ี
ส าหรบักระดาษ A4 ไมน้่อยกว่า 15 หน้า ต่อนาท ี(ppm) หรอื 5 ภาพต่อ
นาท ี(ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-ส)ี ได-้ มคีวามละเอยีดในการ
สแกนสงูสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรอื 600 x 1,200 dpi- มถีาดป้อน
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เอกสารอตัโนมตั ิ(Auto Document Feed)- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้
ทัง้สแีละขาวด า 
- สามารถท าส าเนาไดส้งูสุดไมน้่อยกว่า 99 ส าเนา- สามารถยอ่และขยาย
ได ้25 ถงึ 400 เปอรเ์ซน็ต์- มชี่องเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรอื
ดกีว่า จ านวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง     
- มชี่องเชื่อมต่อระบบเครอืข่าย (Network Interface) แบบ10/100Base-
T หรอืดกีว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรอืสามารถใชง้านผ่านเครอืข่าย
ไรส้าย Wi-Fi (IEEE 8020.11b,g,n) ได-้ มถีาดใส่กระดาษไดร้วมกนัไม่
น้อยกว่า 100 แผ่น  
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของ
กระดาษเองได ้    
- ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหาอุปกรณ์ 
และระบบคอมพวิเตอร ์กระทรวงดจิทิลั เพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564   
- (กองคลงั) ปรากฏในงานบรหิารงานคลงั 

    เครือ่งส ารองไฟขนาด 800 VA จ านวน 2,500 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซือ้เครือ่งส ารองไฟ ขนาด 800 VA 
จ านวน 1 เครือ่ง ราคา 2,500 บาท คุณลกัษณะพืน้ฐาน 
- มกี าลงัไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาท ี 
- ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหาอุปกรณ์ 
และระบบคอมพวิเตอร ์กระทรวงดจิทิลั เพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/1095 
ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564    
- (กองคลงั) ปรากฏในงานบรหิารงานคลงั 

      

 งานควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 205,800 บาท 
  งบบคุลากร รวม 190,800 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 190,800 บาท 
   เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนกังานส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 190,800 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรงุเงนิเดอืนประจ าปีของพนกังาน
ส่วนต าบล จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อตัรา เป็นเวลา 12 เดอืน ดงันี้ 1.
นกัวชิาการตรวจสอบภายใน 
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 - ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา  
- (ส านกัปลดั)ปรากฏในงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 

  งบด าเนินงาน รวม 15,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท 

   
รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น 
ๆ 

      

    ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรหรอื
การเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว เช่น ค่าเบีย้เลีย้งเดนิทางค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบนิค่าผ่านทางด่วน
พเิศษ ค่าบรกิารจอดรถในการเดนิทางไปปฏบิตัริาชการส าหรบัรถยนต์
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่       
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไป
ราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555       
 - (ส านกัปลดั) ปรากฎในงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน  

      

    ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าลงทะเบยีนในการเขา้รบัการฝึกอบรมของพนกังานส่วน
ต าบล ลกูจา้งประจ า พนกังานจา้งหรอืผูม้ทีีส่ทิธเิบกิได้ 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ
การเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัปจัจบุนั  
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 

      

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รวม 1,032,480 บาท 
  งบบคุลากร รวม 672,480 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 672,480 บาท 
   เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนกังานส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 432,480 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรงุเงนิเดอืนประจ าปีของพนกังาน
ส่วนต าบล จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อตัรา เป็นเวลา  12 เดอืน ดงันี้ 1. นกั
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 - ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา  
-  (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 216,000 บาท 
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- เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนของพนกังาน จา้งทัว่ไป ต าแหน่ง คนงาน
ทัว่ไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 2 อตัราเป็นเวลา 12 เดอืน ดงันี้ 
 - ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
 - (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

   เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 24,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิเพิม่ค่าครองชพีชัว่คราวของพนกังานจา้ง
ทัว่ไป ต าแหน่งคนงานทัว่ไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 2 อตัรา เป็น
เวลา 12 เดอืน ไดแ้ก่ ต าแหน่ง คนงานทัว่ไป จ านวน 1 อตัรา  
-  (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

  งบด าเนินงาน รวม 360,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าปว่ยการชดเชยการงานทีเ่สยีไปใหแ้ก่อาสาสมคัรป้องกนั
ภยัฝา่ยพลเรอืนในการปฏบิตัหิน้าทีง่านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
หรอืการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยตามกฏหมาย ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้่ายใหแ้ก่
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนของอปท พ.ศ.2560 
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

   ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท 

   
รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น 
ๆ 

      

    ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรหรอื
การเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว เช่น ค่าเบีย้เลีย้งเดนิทางค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบนิค่าผ่านทางด่วน
พเิศษ ค่าบรกิารจอดรถในการเดนิทางไปปฏบิตัริาชการ       
ส าหรบัรถยนตข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่       
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไป
ราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555       
 -  (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั    

      

    ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าลงทะเบยีนในการเขา้รบัการฝึกอบรมของพนกังานส่วน
ต าบล พนกังานจา้งหรอืผูม้ทีีส่ทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
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ว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ
เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัปจัจบุนั  
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

    
โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนและบรรเทาสาธารณภยัช่วงเทศกาล
ส าคญัต่าง ๆ 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนและ
บรรเทาสาธารณภยัในช่วงเทศกาลส าคญัต่างๆ ฯลฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม ค่าป้าย และค่าใชจ้า่ยอื่นทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้ง
กบัโครงการ ฯ     
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0804.5/
ว 1634 ลงวนัที ่22 กนัยายน 2557  
- ตามหนงัสอืหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว 4202 ลงวนัที ่25 ธนัวาคม 2561  
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3892 ลง
วนัที ่28 มถุินายน 2562   
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/
ว 1123 ลงวนัที ่9 เมษายน 2563 
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/
ว 694 ลงวนัที ่2 เมษายน 2564   
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที ่59 ล าดบัที ่5 
-  (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

    โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน จ านวน 150,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรอืน  
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เตมิ ครัง้
ที ่1 หน้า 9  ล าดบัที ่3 
- (ส านกัปลดั)ปรากฏในงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

    โครงการเพื่อช่วยเหลอืประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่อง อบต.หนองกลางนา จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการช่วยเหลอื
ประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่อง อบต.หนองกลางนา  และค่าใชจ้่าย
อื่น ๆ ตามความจ าเป็น ฯลฯ  
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ้่ายเพื่อช่วยเหลอื
ประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
พ.ศ. 2560 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561  
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- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลง
วนัที ่30 มถุินายน 2563  
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่59  ล าดบัที ่ 6 
-  (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

   ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิขององคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลหนองกลางนา เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ    
-  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้า่ยในการ
บรหิารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562       
-  ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วนัที ่22 มนีาคม 2564   
-  (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

   ค่าวสัด ุ รวม 85,000 บาท 
   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 25,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ดงันี้ - วสัดุคงทน เช่น ไข
ควง, ประแจ, แมแ่รง, กุญแจปากตาย,  กุญแจเลื่อน, คมีลอ็ค, ลอ็ค
เกยีร,์ ลอ็คคลตัช ์ฯลฯ - วสัดุสิน้เปลอืง เช่น ยางรถยนต,์ น ้ามนัเบรก
, น็อตและสกร,ู  สายไมล,์ เพลา, ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ - วสัดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต,์  เครือ่งยนต ์(อะไหล่) , ชุดเกยีร์
รถยนต,์ เบรก, ครชั,  พวงมาลยั ฯลฯ  
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

   วสัดุเชือ้เพลงิและหล่อลื่น จ านวน 40,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุเชือ้เพลงิและหล่อลื่น ดงันี้  
- วสัดุสิน้เปลอืง เช่น แก๊สหุงตม้, น ้ามนัเชือ้เพลงิ,  น ้ามนัดเีซล
, น ้ามนัก๊าด, น ้ามนัเบนซนิ ฯลฯ  
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559  
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ ว 0746 ลง
วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2562 
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

   วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ จ านวน 20,000 บาท 
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- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุเครือ่งดบัเพลงิ ดงันี้  
- วสัดุสิน้เปลอืง เช่น ถงัดบัเพลงิ, ลกูบอลดบัเพลงิ ฯลฯ  
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา รวม 1,290,680 บาท 
  งบบคุลากร รวม 880,680 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 880,680 บาท 
   เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนกังานส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 838,680 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรงุเงนิเดอืนประจ าปีของพนกังาน
ส่วนต าบล จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อตัรา เป็นเวลา 12 เดอืน ดงันี้  
  1. ผูอ้ านวยการกองการศกึษาฯ 
  2. นกัวชิาการศกึษา 
- ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
- ตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
- (กองการศกึษาฯ) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 

      

   เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนกังานส่วนต าบลเป็น
เวลา 12 เดอืน ไดแ้ก่ ผูอ้ านวยการกองการศกึษาฯ จ านวน 1 อตัรา  
- ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
- ตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วนัที ่30 ธนัวาคม 2558 
- (กองการศกึษาฯ) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 

      

  งบด าเนินงาน รวม 410,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพีเิศษใหแ้ก่พนกังาน
ส่วนต าบล ทีผ่่านเกณฑก์ารประเมนิและมสีทิธไิดร้บัเงนิ 
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพีเิศษ  
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- เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรอืคณะกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้
ตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั และผู้
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามค าสัง่ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา   
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณพีเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแก่พนกังาน
ส่วนทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจ่ายอื่นขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557  
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/
ว 2850 ลงวนัที ่12 กนัยายน 2561 
- (กองการศกึษาฯ) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 

   ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
พนกังานส่วนต าบล ทีป่ฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลหนองกลางนา 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ
ปฏบิตัริาชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2542  
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการ
ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  
- (กองการศกึษาฯ) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 
    

      

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 60,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าเช่าบา้น ค่าเช่าซือ้หรอืผ่อนช าระเงนิกูเ้พื่อช าระราคา
บา้นใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบลผูม้สีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบ ฯ       
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย    ค่าเช่าบา้นของขา้ราชการ
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2562 
- (กองการศกึษาฯ) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 

      

   เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตร       
    เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลกูจา้งประจ า จ านวน 40,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตรใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบลผูม้ ี
สทิธเิบกิได ้ 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั
การศกึษาบุตรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563 
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- (กองการศกึษาฯ) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 
    

   ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
ค่าใชจ้่ายในการจา้งเหมาบรกิารอื่นในภารกจิตามอ านาจหน้าทีข่ององคก์าร
บรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  

-เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารอื่นในภารกจิตามอ านาจหน้าทีข่อง
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา (กองการศกึษาฯ)ไดแ้ก่ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเยบ็หนงัสอืหรอืเขา้ปกหนงัสอื ค่าซกัฟอก ค่าก าจดัขยะหรอื
สิง่ปฏกิูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรพัยส์นิค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ ์ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจา้งเหมาทีม่ลีกัษณะการจา้งท า
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ป้ายประชาสมัพนัธป้์ายชื่อส านกังาน หรอืป้ายอื่น ๆ ทีไ่ม่
มลีกัษณะเป็นสิง่ก่อสรา้งและค่าตดิตัง้ไฟฟ้าเพื่อใชใ้นราชการของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็โดยจา้งเหมาเดนิสายและตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิม่เตมิ ค่าธรรมเนียมรวมถงึการปรบัปรงุระบบไฟฟ้า การเพิม่
ก าลงัไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารงุรกัษาหรอืซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ 
- เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารบุคคลปฏบิตังิานในภารกจิตามอ านาจ
หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา   
- ตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุ
ภาครฐั พ.ศ. 2560    
- ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิาร
พสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560   
- ตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัผูท้ีม่สีทิธขิอขึน้ทะเบยีน
ผูป้ระกอบการ พ.ศ.2560    
- ตามกฎกระทรวงก าหนดพสัดุทีร่ฐัตอ้งกรส่งเสรมิหรอืสนบัสนุนและ
ก าหนดวธิกีารจดัซือ้จดัจา้งพสัดุโดยวธิคีดัเลอืกและวธิเีฉพาะเจาะจง 
พ.ศ. 2560    
- ตามกฎกระทรวงก าหนดวงเงนิการจดัซือ้จดัจา้งพสัดุ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง วงเงนิการจดัซือ้จดัจา้งทีไ่มท่ าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืและ
วงเงนิในการจดัซือ้จดัจา้งในการแต่งตัง้ผูต้รวจรบัพสัดุ พ.ศ. 2560 
- (กองการศกึษาฯ) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 

      

   
รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น 
ๆ 
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    ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรหรอื
การเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว เช่น ค่าเบีย้เลีย้งเดนิทางค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบนิค่าผ่านทางด่วน
พเิศษ ค่าบรกิารจอดรถในการเดนิทางไปปฏบิตัริาชการส าหรบัรถยนต์
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไป
ราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบั
ที ่4) พ.ศ.2561 
- (กองการศกึษาฯ) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 

      

    ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม จ านวน 15,000 บาท 

      

  

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าลงทะเบยีนในการเขา้รบัการฝึกอบรมของพนกังานส่วน
ต าบล ลกูจา้ง พนกังานจา้งหรอืผูม้สีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบฯ      
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม      
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557  
- (กองการศกึษาฯ) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา     

      

   ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมบ ารงุรกัษาทรพัยส์นิ เพื่อใหส้ามารถ ใชง้านได้
ตามปกต ิ   
-ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลง
วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2562   
- (กองการศกึษาฯ) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 

      

   ค่าวสัด ุ รวม 50,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 15,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุส านกังาน ดงันี้   
- วสัดุคงทน เช่น หนงัสอื เครือ่งคดิเลขขนาดเลก็ เครือ่งเจาะกระดาษ
ขนาดเลก็ ทีเ่ยบ็กระดาษขนาดเลก็ ฯลฯ  
- วสัดุสิน้เปลอืง เช่น กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบน ้ายาลบ
ค าผดิ เทปกาว ลวดเยบ็กระดาษ ฯลฯ  
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้า่ยในการ
บรหิารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562  
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลง
วนัที ่27 เมษายน 2565   
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- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564   
- (กองการศกึษาฯ) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 

   วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุดงันี้   
- วสัดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตัง้ไมโครโฟน หวัแรง้ไฟฟ้า เครือ่งวดั
กระแสไฟฟ้า เครือ่งวดัแรงดนัไฟฟ้า โคมไฟ ฯลฯ 
- วสัดุสิน้เปลอืง เช่น ฟิวส ์เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าหลอดไฟ
ฟ้า หลอดไฟ ปลัก๊ไฟฟ้า สวติซไ์ฟฟ้า ฯลฯ 
- วสัดอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกล าโพง ฮอรน์ล าโพง
แผงวงจร แผงบงัคบัทางไฟ ฯลฯ   
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้า่ยในการ
บรหิารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562  
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลง
วนัที ่27 เมษายน 2565   
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564   
- (กองการศกึษาฯ) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 

      

   วสัดุคอมพวิเตอร ์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์ดงันี้ 
- วสัดุคงทน เช่น แผ่นหรอืจานบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ 
- วสัดุสิน้เปลอืง เช่น อุปกรณ์บนัทกึขอ้มลู ตลบัผงหมกึส าหรบั
เครือ่งพมิพแ์บบเลเซอร ์กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบลิ ฯลฯ 
- วสัดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล แป้นพมิพ์
เมา้ส ์เมนบอรด์ เครือ่งกระจายสญัญาณ ฯลฯ 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้า่ยในการ
บรหิารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562 
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลง
วนัที ่27 เมษายน 2565 
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
- (กองการศกึษาฯ) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 
    

      

 งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา รวม 2,867,000 บาท 
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  งบบคุลากร รวม 542,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 542,000 บาท 
   เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนกังานส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 320,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรงุเงนิเดอืนประจ าปีของขา้ราชการ
หรอืพนกังานคร ูจ านวน 1 ต าหน่ง 1 อตัราเป็น
เวลา 12 เดอืน ไดแ้ก่ ขา้ราชการหรอืพนกังานครใูน 
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต.หนองกลางนา   
- ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
- ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่  พ.ศ.2542 
- ตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วนัที ่30 ธนัวาคม 2558   
- ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบั
ต าแหน่งขา้ราชการหรอืพนักงานครแูละบุคลากรทางการศกึษา องคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2559    
- (กองการศกึษาฯ)ปรากฏในงานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

      

   เงนิวทิยฐานะ จ านวน 42,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะใหก้บัขา้ราชการหรอืพนกังานครใูนศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ อบต.หนองกลางนา จ านวน 1 อตัราเป็น
เวลา 12 เดอืน อตัราเดอืนละ 3,500.-บาท  
- ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
- ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
- ตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วนัที ่30 ธนัวาคม 2558   
- ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบั
ต าแหน่งขา้ราชการหรอืพนักงานครแูละบุคลากรทางการศกึษา องคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2559    
- (กองการศกึษาฯ)ปรากฏในงานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

      

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 180,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิ
จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อตัรา เป็นเวลา 12 เดอืน ไดแ้ก่ ต าแหน่ง ผูช้่วยครู
ผูด้แูลเดก็ 
- ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
- ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดั
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ราชบุร ีเรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัพนกังานจา้ง ลง
วนัที ่23 กรกฎาคม 2547 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2559  
- (กองการศกึษาฯ)ปรากฏในงานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา 
    
    
 
  

  งบด าเนินงาน รวม 1,025,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
ค่าใชจ้่ายในการจา้งเหมาบรกิารอื่นในภารกจิตามอ านาจหน้าทีข่ององคก์าร
บรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 

จ านวน 160,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารอื่นในภารกจิตามอ านาจหน้าทีข่อง
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา (ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ฯ)ไดแ้ก่ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็หนงัสอืหรอืเขา้ปกหนงัสอื ค่าซกัฟอก ค่าก าจดัขยะ
หรอืสิง่ปฏกิูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรพัยส์นิค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ ์ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจา้งเหมาทีม่ลีกัษณะการจา้งท า
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ป้ายประชาสมัพนัธป้์ายชื่อส านกังาน หรอืป้ายอื่น ๆ ทีไ่ม่
มลีกัษณะเป็นสิง่ก่อสรา้งและค่าตดิตัง้ไฟฟ้าเพื่อใชใ้นราชการของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็โดยจา้งเหมาเดนิสายและตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิม่เตมิ ค่าธรรมเนียมรวมถงึการปรบัปรงุระบบไฟฟ้า การเพิม่
ก าลงัไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารงุรกัษาหรอืซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์รวมถงึค่าจา้งเหมาอื่น ๆ ไดแ้ก่ สรา้งสวนสมนุไพรศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ฯและท าตูเ้กบ็กระดาษขนาดใหญ่   
- เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารบุคคลปฏบิตังิานในภารกจิตามอ านาจ
หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา (ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
ฯ) - ตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั
พ.ศ. 2560 - ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและ
การบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 - ตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์
เกีย่วกบัผูท้ีม่สีทิธขิอขัน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการ พ.ศ. 2560 - ตาม
กฎกระทรวงก าหนดพสัดุทีร่ฐัตอ้งการส่งเสรมิหรอืสนับสนุนและก าหนด
วธิกีารจดัซือ้จดัจา้งพสัดุโดยวธิคีดัเลอืกและวธิี
เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 - ตามกฎกระทรวงก าหนดวงเงนิการจดัซือ้จดั
จา้งพสัดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง วงเงนิการจดัซือ้จดัจา้งทีไ่มท่ าขอ้ตกลง

      



หน้า : 13/105 

เป็นหนังสอืและวงเงนิในการจดัซือ้จดัจา้งในการแต่งตัง้ผูต้รวจรบั
พสัดุ พ.ศ. 2560 
- (กองการศกึษาฯ) ปรากฏในงานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

   
รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น 
ๆ 

      

    ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรหรอื
การเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว เช่น ค่าเบีย้เลีย้งเดนิทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ ค่าผ่านทางด่วน
พเิศษ ค่าบรกิารจอดรถในการเดนิทางไปปฏบิตัริาชการส าหรบัรถยนต์
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไป
ราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบั
ที ่4) พ.ศ.2561 
- (กองการศกึษาฯ) ปรากฏในงานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

      

    ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม จ านวน 15,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าลงทะเบยีนในการเขา้รบัการฝึกอบรมของพนกังานส่วน
ต าบล ลกูจา้ง พนกังานจา้งหรอืผูม้สีทิธเิบกิได้ 
ตามระเบยีบฯ 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- (กองการศกึษาฯ) ปรากฏในงานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

      

    โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายการบรหิารสถานศกึษา จ านวน 300,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการฯ โดยเบกิหกัผลกั
ส่งเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของสถานศกึษา ดงันี้ 
 1. เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนั จ านวน 245 วนั 
 2. เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศกึษาส าหรบัศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ฯ ประกอบดว้ย  
 - ค่าจดัการเรยีนการสอน   
 - ค่าหนงัสอืเรยีน    
 - ค่าอุปกรณ์การเรยีน    
 - ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน    
 - ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน   
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 6 - 7 ล าดบัที ่2  
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- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงนิของ
สถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562 
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 2786 ลง
วนัที ่8 พฤษภาคม 2562   
- (กองการศกึษาฯ) ปรากฏในงานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

   ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมบ ารงุรกัษาทรพัยส์นิ เพื่อใหส้ามารถ ใชง้านได้
ตามปกต ิ   
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลง
วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2562   
- (กองการศกึษาฯ) ปรากฏในงานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

      

   ค่าวสัด ุ รวม 485,000 บาท 
   วสัดุงานบา้นงานครวั จ านวน 470,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครวั ดงันี้  
 - วสัดุคงทน เช่น หมอ้ กระทะ กะละมงั ตะหลวิ อ่างลา้งจาน 
 ถงัน ้า ตูเ้กบ็อุปกรณ์เชือ้เพลงิ ถงัขยะแบบขาตัง้/ลอ้ลาก ฯลฯ 
 - วสัดุสิน้เปลอืง เช่น อาหารเสรมิ (นม) ผงซกัฟอก สบู่ แปรงไม้
กวาด เขง่ มุง้ผา้ปทูีน่อน หมอน น ้าจดืทีซ่ือ้จากเอกชน วสัดุประกอบ
อาหาร อาหารส าเรจ็รปู ฯลฯ  
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้า่ยในการ
บรหิารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562 
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลง
วนัที ่27 เมษายน 2565  
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564  
- (กองการศกึษาฯ) ปรากฏในงานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา 
     

      

   วสัดุสนาม จ านวน 15,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุสนาม ดงันี้   
 - วสัดุคงทน เช่น เตน็ทน์อน/เตน็ทส์นามขนาดเลก็ ถุงนอนสนาม 
 เขม็ทศิ เปลสนาม มา้หนิ ฯลฯ   
 - วสัดุสิน้เปลอืง เช่น หญา้สนาม หญา้เทยีม โครงลวดรปูสตัว ์ฯลฯ 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้า่ยในการ
บรหิารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562  
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- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลง
วนัที ่27 เมษายน 2565   
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564   
- (กองการศกึษาฯ) ปรากฏในงานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าไฟฟ้าในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต.หนองกลางนา 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจ่ายเงนิการ
ฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ และการตรวจเงนิขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4)พ.ศ. 2561    
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/
ว 3035 ลงวนัที ่30 กนัยายน 2563  
- (กองการศกึษาฯ)ปรากฏในงานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

      

   ค่าบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชร้ะบบอนิเทอรเ์น็ตในศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ อบต.หนองกลางนา รวมถงึอนิเทอรเ์น็ตการด์และค่าสื่อสาร
อื่น ๆ เช่น ค่าเคเบลิทวี ีค่าเช่าช่องสญัญาณดาวเทยีม เป็นตน้   
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจ่ายเงนิการ
ฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ และการตรวจเงนิขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561  
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/
ว 3035 ลงวนัที ่30 กนัยายน 2563 
- (กองการศกึษาฯ)ปรากฏในงานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา 
 
    

      

  งบเงินอดุหนุน รวม 1,300,000 บาท 
   เงินอดุหนุน รวม 1,300,000 บาท 
   เงนิอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการอุดหนุนส่วนราชการเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวนัแก่เดก็นกัเรยีน
ภายในต าบล 

จ านวน 1,300,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวนัส าหรบั
เดก็นกัเรยีนระดบัชัน้อนุบาล และระดบัชัน้ประถมศกึษา 
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ปีที ่1 - 6 ของโรงเรยีนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (สพฐ.) จ านวน 200 วนั จ านวน 2 แห่ง ดงันี้ 
 1. โรงเรยีนวดับางกระ หมู่ที ่1   
 2. โรงเรยีนวดัประเสรฐิราษฎรร์งัสรรค ์หมูท่ี ่6  
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไ้ขครัง้
ที ่1 หน้า 2 ล าดบัที ่1  
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงนิอุดหนุนขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ       (ฉบบั
ที ่2) พ.ศ. 2563    
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 4750 ลง
วนัที ่14 สงิหาคม 2563   
- (กองการศกึษาฯ)ปรากฏในงานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

แผนงานสาธารณสขุ 
 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสขุ รวม 657,000 บาท 
  งบบคุลากร รวม 462,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 462,000 บาท 
   เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนกังานส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 300,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรงุเงนิเดอืนประจ าปีของพนกังาน
ส่วนต าบล จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อตัรา เป็นเวลา 12 เดอืน ดงันี้ 
1.ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม  
2.นกัวชิาการสาธารณสุข (ปก/ชก) 
- ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
- (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 

      

   เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรงุเงนิเดอืนประจ าปีของพนกังาน
ส่วนต าบล จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อตัรา เป็น
เวลา 12 เดอืน ไดแ้ก่ ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิง่แวดลอ้ม (ประเภทอ านวยการทอ้งถิน่ระดบัตน้) 
- ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานกลางการบรหิารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่10) ประกาศ ณ วนัที ่22 ธนัวาคม 2558 
- (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 

      

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 108,000 บาท 
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- เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนของพนกังานจา้งทัว่ไป ต าแหน่ง คนงาน
ทัว่ไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อตัราเป็นเวลา 12 เดอืน  
- ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
- (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 

      

   เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 12,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิเพิม่ค่าครองชพีชัว่คราวของพนกังานจา้ง
ทัว่ไป ต าแหน่งคนงานทัว่ไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อตัรา เป็น
เวลา 12 เดอืน ไดแ้ก่ ต าแหน่ง คนงานทัว่ไป จ านวน 1 อตัรา   
- (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 

      

  งบด าเนินงาน รวม 195,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพีเิศษใหแ้ก่พนกังาน
ส่วนต าบล ทีผ่่านเกณฑก์ารประเมนิและมสีทิธไิดร้บัเงนิประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณพีเิศษ 
- เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการและผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่าม
ค าสัง่ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณพีเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแก่พนกังาน
ส่วนทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจ่ายอื่นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว
2850 ลงวนัที ่12 กนัยายน 2561 
- (กองสาธารณสุขฯ) งานบรหิารงานทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 
  

      

   ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ใหแ้ก่ พนกังานส่วนต าบล ทีป่ฏบิตัริาชการนอกเวลาราชการขององคก์าร
บรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ
ปฏบิตัริาชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  พ.ศ. 2542 
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการ
ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
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- (กองสาธารณสุขฯ) งานบรหิารงานทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 
  

   ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
ค่าใชจ้่ายในการจา้งเหมาบรกิารอื่นในภารกจิตามอ านาจหน้าทีข่ององคก์าร
บรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 

จ านวน 120,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจา้งเหมาบรกิารอื่นในภารกจิตามอ านาจ
หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
- ไดแ้ก่ ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเยบ็หนงัสอืหรอืเขา้ปกหนงัสอื,ค่าซกัฟอก,ค่า
ก าจดัสิง่ปฏกิูล,ค่าระวางบรรทุก,ค่าเช่าทรพัยส์นิ,  ค่าโฆษณาและ
เผยแพร,่ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, ค่าเบีย้ประกนั,ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ
ดา้นกฎหมาย,ค่าจา้งเหมาบรกิารต่าง ๆ ฯลฯ  
- เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารบุคคลปฏบิตังิานในภารกจิตาม อ านาจ
หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา  
- ตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุ
ภาครฐั พ.ศ. 2560  - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการ
จดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2560  
- ตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัผูท้ีม่สีทิธขิอขึน้ทะเบยีน
ผูป้ระกอบการ พ.ศ.2560 
- ตามกฎกระทรวงก าหนดพสัดุทีร่ฐัตอ้งการส่งเสรมิหรอืสนบัสนุนและ
ก าหนดวธิกีารจดัซือ้จดัจา้งพสัดุโดยวธิคีดัเลอืกและวธิี
เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 
- ตามกฎกระทรวงก าหนดวงเงนิการจดัซือ้จดัจา้งพสัดุโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง วงเงนิการจดัซือ้จดัจา้งทีไ่มท่ าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื และ
วงเงนิการจดัซือ้จดัจา้งในการแต่งตัง้ผูต้รวจรบัพสัดุ พ.ศ. 2560  
- (กองสาธารณสุขฯ) งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 

      

   
รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น 
ๆ 

      

    ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบีย้เลีย้งเดนิทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พกั ค่าบรกิารจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พเิศษ ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ ค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ ฯลฯ 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

      



หน้า : 13/105 

ราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบั
ที ่4) พ.ศ.2561 
- (กองสาธารณสุขฯ) งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 

   ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมบ ารงุรกัษาทรพัยส์นิขององคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลหนองกลางนา เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ 
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746  ลง
วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2562   
- (กองสาธารณสุขฯ) งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 

      

   ค่าวสัด ุ รวม 40,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุส านกังาน ดงันี้  
- วสัดุคงทน เช่น หนงัสอื, เครือ่งคดิเลขขนาดเลก็, เครือ่งเจาะกระดาษ
ขนาดเลก็, ทีเ่ยบ็กระดาษขนาดเลก็ ฯลฯ  
- วสัดุสิน้เปลอืง เช่น กระดาษ, หมกึ, ดนิสอ, ปากกา, ยางลบ,น ้ายาลบ
ค าผดิ, เทปกาว, ลวดเยบ็กระดาษ, กาว ฯลฯ 
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564  
- (กองสาธารณสุขฯ) งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 

      

   วสัดุเชือ้เพลงิและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุเชือ้เพลงิและหล่อลื่น ดงันี้  
- วสัดุสิน้เปลอืง เช่น แก๊สหุงตม้, น ้ามนัเชือ้เพลงิ,  น ้ามนัดเีซล
, น ้ามนัก๊าด, น ้ามนัเบนซนิ ฯลฯ  
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559  
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ ว 0746 ลง
วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2562 
 - (กองสาธารณสุขฯ) งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 

      

   วสัดุคอมพวิเตอร ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์ดงันี้ 
- วสัดุคงทน ไดแ้ก่ แผ่นหรอืจานบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ  
- วสัดุสิน้เปลอืง เช่น อุปกรณ์บนัทกึขอ้มลู, เทปบนัทกึขอ้มลู,  หวัพมิพ์
หรอืแถบพมิพส์ าหรบัเครือ่งพมิพค์อมพวิเตอร ์ฯลฯ  
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- วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวล ผล, ฮารด์ดสิก์
ไดรฟ์, ซดีรีอมไดรฟ์, แผ่นกรองแสง ฯลฯ 
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564  
- (กองสาธารณสุขฯ) งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 

 งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน รวม 260,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 120,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการส ารวจ ขอ้มลู
จ านวนสตัวแ์ละขึน้ทะเบยีนสตัวภ์ายใตโ้ครงการสตัวป์ลอดโรคคน
ปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ตามพระปณธิานศาสตราจารย ์ดร.สมเดจ็
พระเจา้น้องนางเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารกีรมพระศรี
สวางควฒัน วรขตัตยิราชนารแีละค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ ตามความจ าเป็น ฯลฯ 
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนเป็นค่าปว่ยการชดเชยการงานหรอืเวลาทีเ่สยี
ไปใหแ้ก่อาสาสมคัรบรบิาลทอ้งถิน่ ผูป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูลผูส้งูอายทุีม่ ี
ภาวะพึง่พงิในเขตพืน้ที ่(อาสาสมคัรบรบิาลทอ้งถิน่)  
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยอาสาสมคัรบรบิาลทอ้งถิน่ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และการเบกิค่าใชจ้า่ย พ.ศ.2562 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการจดัสวสัดภิาพ
สตัวข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 
- (กองสาธารณสุขฯ) งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

      

   ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 

   
รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น 
ๆ 

      

    

โครงการควบคุมและป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ภายใตโ้ครงการสตัวป์ลอดโรคคน
ปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ ตามพระปณธิานศาสตราจารย ์ดร.สมเดจ็พระ
เจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมาร ีกรมพระศรสีวาง
ควฒัน วรขตัตยิราชนาร ี

จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการส ารวจ ขอ้มลู
จ านวนสตัวแ์ละขึน้ทะเบยีนสตัวภ์ายใตโ้ครงการสตัวป์ลอดโรคคน
ปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ตามพระปณธิานศาสตราจารย ์ดร.สมเดจ็
พระเจา้น้องนางเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารกีรมพระศรี
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สวางควฒัน วรขตัตยิราชนารแีละค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ ตามความจ าเป็น ฯลฯ  
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 34-36 ล าดบัที ่5 
- (กองสาธารณสุขฯ) งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

    โครงการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการป้องกนั และ
ควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก และค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ  ตามความจ าเป็น ฯลฯ  
- ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล  พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 
 - ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว 3842 ลง
วนัที ่30 มถุินายน 2563  
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่31  ล าดบัที ่ 1 
- (กองสาธารณสุขฯ) งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

      

   ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมบ ารงุรกัษาทรพัยส์นิขององคก์ารบรหิาร ส่วน
ต าบลหนองกลางนา เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลง
วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2562 
- (กองสาธารณสุขฯ) งานบรกิารสาธารณสุขและสารธารณสุขอื่นน 

      

   ค่าวสัด ุ รวม 20,000 บาท 
   วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุวทิยาศาสตร ์ดงันี้  
- วสัดุคงทน เช่น ชุดเครือ่งมอืผ่าตดั, ทีว่างกรวยแกว้,  กระบอกตวง, เบา้
หลอม ฯลฯ  
- วสัดุสิน้เปลอืง เช่น เวชภณัฑ,์ แอลกอฮอล,์  เคมภีณัฑ,์ ออกซเิจน
, วคัซนี, ทรายอะเบท,  น ้ายาต่าง ๆ ฯลฯ  
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 
- (กองสาธารณสุขฯ) งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

      

  งบเงินอดุหนุน รวม 140,000 บาท 
   เงินอดุหนุน รวม 140,000 บาท 
   เงนิอุดหนุนองคก์รประชาชน       

    
โครงการอุดหนุนส าหรบัด าเนินการตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิา้น
สาธารณสุข 

จ านวน 140,000 บาท 
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- เพื่อจา่ยเป็นเงนิอุดหนุนส าหรบัการด าเนินการตามโครงการอุดหนุน
ส าหรบัด าเนินการตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ดา้น สาธารณสุข ใหก้บั 7 หมูบ่า้น ณ ต าบลหนองกลางนา หมู่บา้น
ละ 20,000. - บาท ทีด่ าเนินการตามโครงการหรอืกจิกรรมต่าง ๆ ดา้น
สาธารณสุข  
- ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562  
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลง
วนัที ่30 มถุินายน 2563  
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่38  ล าดบัที ่ 7 
- (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏในงานบรกิารสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น 

      

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสงัคมสงเคราะห์ รวม 474,500 บาท 
  งบบคุลากร รวม 360,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 360,000 บาท 
   เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนกังานส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 240,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรงุเงนิเดอืนประจ าปีของพนกังาน
ส่วนต าบล จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อตัรา เป็น
เวลา 12 เดอืน ดงันี้ 1. นกัพฒันาชุมชน 
- ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา  
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ 

      

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 108,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนของพนกังานจา้งทัว่ไป  ต าแหน่ง คนงาน
ทัว่ไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อตัรา เป็นเวลา 12 เดอืน  
- ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล หนองกลางนา  
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ 

      

   เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 12,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิเพิม่ค่าครองชพีชัว่คราวของพนกังานจา้งทัว่ไป
ต าแหน่ง คนงานทัว่ไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อตัรา เป็นเวลา 12 เดอืน   
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ 

      

  งบด าเนินงาน รวม 112,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท 
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   ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

 - เพื่อจา่ยเป็นเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ใหแ้ก่
พนกังานส่วนต าบล ลกูจา้ง พนกังานจา้งทีป่ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา       
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการ
ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559       
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห ์    

      

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 42,000 บาท 

      

  

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าเช่าบา้น ค่าเช่าซือ้หรอืผ่อนช าระเงนิกูเ้พื่อช าระราคา
บา้นใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบลผูม้สีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบฯ       
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2562       
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ 

      

   เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตร       
    เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลกูจา้งประจ า จ านวน 15,000 บาท 

      

  

 - เพื่อจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตรใหแ้ก่พนกังานส่วน
ต าบล ลกูจา้งประจ า ผูไ้ดร้บับ านาญปกตแิละผูม้สีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบฯ      
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษา
บุตรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563     
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ 

      

   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น 
ๆ 

      

    ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรหรอื
การเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว เช่น ค่าเบีย้เลีย้งเดนิทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ ค่าผ่านทางด่วน
พเิศษ ค่าบรกิารจอดรถในการเดนิทางไปปฏบิตัริาชการส าหรบัรถยนต์
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่      
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไป
ราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555     
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ 

      

    ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม จ านวน 15,000 บาท 
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- เพื่อจา่ยเป็นค่าลงทะเบยีนในการเขา้รบัการฝึกอบรมของพนกังานส่วน
ต าบล ลกูจา้งประจ า พนกังานจา้งหรอืผูม้ทีีส่ทิธเิบกิได้ 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ
การเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ 

      

    โครงการพฒันาคุณภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอายุ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยตามโครงการพฒันาคุณภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพี
ผูสุ้งูอาย ุโดยจา่ยเป็นค่าตอบแทนวทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครือ่งดื่ม ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ และ ค่าใชจ้า่ยอื่นๆทีจ่ าเป็นและ
เกีย่วขอ้ง 
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) เพิม่เตมิครัง้
ที ่1 หน้า 15 ล าดบัที ่8 
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ 
  

      

  งบลงทุน รวม 2,500 บาท 
   ค่าครภุณัฑ ์ รวม 2,500 บาท 
   ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิลก็ทรอนิกส์       
    จดัซือ้เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800  VA จ านวน 1 เครือ่ง จ านวน 2,500 บาท 

      

  

- เพื่อจดัซือ้เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 1 เครือ่ง มี
คุณลกัษณะพืน้ฐานดงันี้ 
- มกี าลงัไฟฟ้าขาออก (output) ไมน้่อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาท ี
- ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหาอุปกรณ์และ
คอมพวิเตอร ์กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
- (ส านกัปลดั) งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานสวนสาธารณะ รวม 886,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 886,000 บาท 
   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 886,000 บาท 
   ค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปการ       
    โครงการปรบัปรงุภูมทิศัน์สวนออกก าลงักายหมูท่ี่ 3 ต าบลหนองกลางนา จ านวน 451,500 บาท 
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- เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการวางปรบัปรุงภูมทิศัน์สวนออกก าลงักาย หมู่
ที ่3 ต าบลหนองกลางนา  
- ท าการปรบัปรงุภูมทิศัน์ ตามแบบทีอ่บต. ก าหนด 
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2566 – 2570 แก่ไข ครัง้
ที ่2 หน้าที ่4 ล าดบัที ่2  
- (กองช่าง) ปรากฎในงานสวนสาธารณะ 

      

    โครงการปรบัปรงุภูมทิศัน์สวนออกก าลงักายหมูท่ี่ 4 ต าบลหนองกลางนา จ านวน 434,500 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการวางปรบัปรุงภูมทิศัน์สวนออกก าลงักาย หมู่
ที ่4 ต าบลหนองกลางนา  
- ท าการปรบัปรงุภูมทิศัน์ ตามแบบทีอ่บต. ก าหนด 
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2566 -2570 ) แกไ้ข ครัง้
ที ่2 หน้าที ่6 ล าดบัที ่3  
- (กองช่าง) ปรากฎในงานสวนสาธารณะ 

      

 งานก าจดัขยะมลูฝอยและส่ิงปฏิกลู รวม 1,170,000 บาท 
  งบบคุลากร รวม 240,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 240,000 บาท 
   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 216,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนของพนกังานจา้งทัว่ไป  ต าแหน่ง คนงาน
ทัว่ไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 2 อตัรา เป็นเวลา 12 เดอืน  
- ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล หนองกลางนา  
- (กองสาธารณสุขฯ) งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 

      

   เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 24,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิเพิม่ค่าครองชพีชัว่คราวของพนกังานจา้งทัว่ไป
ต าแหน่ง คนงานทัว่ไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 2 อตัรา เป็นเวลา 12 เดอืน 
- ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล หนองกลางนา  
- (กองสาธารณสุขฯ) งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 

      

  งบด าเนินงาน รวม 930,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 760,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
ค่าใชจ้่ายในการจา้งเหมาบรกิารอื่นในภารกจิตามอ านาจหน้าทีข่ององคก์าร
บรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 

จ านวน 700,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจา้งเหมาบรกิารอื่นในภารกจิตามอ านาจ
หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
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- ไดแ้ก่ ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเยบ็หนงัสอืหรอืเขา้ปกหนงัสอื,ค่าซกัฟอก, ค่า
ก าจดัสิง่ปฏกิูล, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรพัยส์นิ,  ค่าโฆษณาและ
เผยแพร,่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ , ค่าเบีย้ประกนั,ค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินการดา้นกฎหมาย, ค่าจา้งเหมาบรกิาร ต่าง ๆ ฯลฯ  
- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการจา้งเหมาบรกิารฝงักลบขยะและ
สิง่ปฏกิูล และค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ ตามความจ าเป็น ฯลฯ  
- เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารบุคคลปฏบิตังิานในภารกจิตาม อ านาจ
หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา (งานก าจดัขยะมลู
ฝอยและสิง่ปฏกิูล กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม) 
- ตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุ
ภาครฐั พ.ศ. 2560 
- ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิาร
พสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560  
- ตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัผูท้ีม่สีทิธขิอขึน้ทะเบยีน
ผูป้ระกอบการ พ.ศ. 2560 
- ตามกฎกระทรวงก าหนดพสัดุทีร่ฐัตอ้งการส่งเสรมิหรอืสนบัสนุนและ
ก าหนดวธิกีารจดัซือ้จดัจา้งพสัดุโดยวธิคีดัเลอืกและวธิี
เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560  
- ตามกฎกระทรวงก าหนดวงเงนิการจดัซือ้จดัจา้งพสัดุโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง วงเงนิการจดัซือ้จดัจา้งทีไ่มท่ าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื และ
วงเงนิการจดัซือ้จดัจา้งในการแต่งตัง้ผูต้รวจรบัพสัดุ พ.ศ. 2560 
- (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฎในงานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 

   ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 60,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมบ ารงุรกัษาทรพัยส์นิขององคก์ารบรหิาร ส่วน
ต าบลหนองกลางนา เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746  ลง
วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2562  
- (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฎในงานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 

      

   ค่าวสัด ุ รวม 170,000 บาท 
   วสัดุงานบา้นงานครวั จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครวั ดงันี้ - วสัดุคงทน เช่น ถงัขยะ
, หมอ้, กระทะ, กะละมงั, ตะหลวิ, กรอบรปู, มดี, ถงั, แกว้น ้า, จานรอง
, ถว้ยชาม, ชอ้นสอ้ม ฯลฯ 
- วสัดุสิน้เปลอืง เช่น ผงซกัฟอก, สบู่, น ้ายาดบักลิน่, แปรง,ไมก้วาด, เขง่
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, มุง้, ผา้ปทูีน่อน ฯลฯ  
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564  
- (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฎในงานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ดงันี้  
- วสัดุคงทน เช่น ไขควง, ประแจ, แมแ่รง, กุญแจปากตาย,  กุญแจเลื่อน
, คมีลอ็ค, ลอ็คเกยีร,์ ลอ็คคลตัช ์ฯลฯ 
- วสัดุสิน้เปลอืง เช่น ยางรถยนต,์ น ้ามนัเบรก, น็อตและสกร,ู  สาย
ไมล,์ เพลา, ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ  
- วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะ
รถยนต,์เครือ่งยนต ์(อะไหล่) , ชุดเกยีรร์ถยนต,์ เบรก, ครชั
,พวงมาลยั ฯลฯ  
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564  
- (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฎในงานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 

      

   วสัดุเชือ้เพลงิและหล่อลื่น จ านวน 80,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุเชือ้เพลงิและหล่อลื่น ดงันี้  
- วสัดุสิน้เปลอืง เช่น แก๊สหุงตม้, น ้ามนัเชือ้เพลงิ,น ้ามนัดเีซล, น ้ามนัก๊าด
, น ้ามนัเบนซนิ ฯลฯ  
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564  
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลง
วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2562  
- (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฎในงานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 

      

   วสัดุเครือ่งแต่งกาย จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุเครือ่งแต่งกาย ดงันี้ - วสัดุคงทน เช่น เครือ่งแบบ
, เสือ้ กางเกง, เครือ่งหมายยศและสงักดั, ถุงเทา้, รองเทา้, เขม็ขดั
, หมวก ฯลฯ  
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564  
- (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฎในงานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 

      

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชน รวม 50,000 บาท 
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  งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น 
ๆ 

      

    โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในครอบครวั จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิใน
ครอบครวั โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครือ่งดื่ม ค่าป้าย ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ และ ค่าใชจ้า่ยอื่นๆทีจ่ าเป็น
และเกีย่วขอ้ง 
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2566-2570) หน้า 28 ล าดบัที ่4 
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

      

    โครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนกลุ่มอาชพี จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนกลุ่มอาชพี 
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครือ่งดื่ม ค่าป้าย ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ และ ค่าใชจ้า่ยอื่นๆทีจ่ าเป็น
และเกีย่วขอ้ง 
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 1 ล าดบัที ่1 
- (ส านกัปลดั) ปรากฏในงานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

      

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 280,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 280,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท 

   
รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น 
ๆ 

      

    
โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ "หนองกลางนาคพั" และจดัส่ง
นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนัในระดบัต่าง ๆ ทีอ่งคก์รหรอืหน่วยงานอื่นจดัขึน้ 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการฯและค่าใชจ้่าย
อื่น ๆ ตามความจ าเป็น ฯลฯ 
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไ้ขครัง้ที ่1
หน้า 6 ล าดบัที ่3 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้า่ยในการจดั
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งาน การจดักจิกรรมสาธารณะ การส่งเสรมิกฬีา และการแขง่ขนักฬีาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้า่ยในการ
บรหิารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562 
- (กองการศกึษาฯ) ปรากฏในงานกฬีาและนนัทนาการ 

    โครงการวนัเดก็แห่งชาต ิ จ านวน 80,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการฯและค่าใชจ้่าย
อื่น ๆ ตามความจ าเป็น ฯลฯ   
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไ้ขครัง้
ที ่1 หน้า 18 ล าดบัที ่9  
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้า่ยในการจดั
งาน การจดักจิกรรมสาธารณะ การส่งเสรมิกฬีา และการแขง่ขนักฬีาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 
- (กองการศกึษาฯ)ปรากฏในงานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา 

      

   ค่าวสัด ุ รวม 50,000 บาท 
   วสัดุกฬีา จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุกฬีา ดงันี้ 
- วสัดุคงทน เช่น ไมต้ปิีงปอง ไมเ้ทนนิส ไมแ้บดมนิตนั ห่วงยาง เชอืก
กระโดด เสาตาขา่ยกฬีา ตะกรา้หวายแชรบ์อล ฯลฯ 
- วสัดุสิน้เปลอืง เช่น ตาขา่ยกฬีา ลกูปิงปอง ลกูแบดมนิตนัลกูเทนนิส ลกู
ฟุตบอล ตะกรอ้ ฯลฯ 
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
- (กองการศกึษาฯ) ปรากฏในงานกฬีาและนนัทนาการ 
   

      

 งานศาสนาวฒันธรรมท้องถ่ิน รวม 190,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 190,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท 

   
รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น 
ๆ 

      

    โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการฯและค่าใชจ้่าย
อื่น ๆ ตามความจ าเป็น ฯลฯ 

      



หน้า : 13/105 

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไ้ขครัง้
ที ่1 หน้า 12 ล าดบัที ่6 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้า่ยในการจดั
งาน การจดักจิกรรมสาธารณะ การส่งเสรมิกฬีา และการแขง่ขนักฬีาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 
- (กองการศกึษาฯ)ปรากฏในงานกฬีาและนนัทนาการ    

    โครงการจดังานประเพณวีนัสงกรานต์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการฯและค่าใชจ้่าย
อื่น ๆ ตามความจ าเป็น ฯลฯ 
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570)แกไ้ขครัง้
ที ่1 หน้า 10 ล าดบัที ่5 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้า่ยในการจดั
งาน การจดักจิกรรมสาธารณะ การส่งเสรมิกฬีา และการแขง่ขนักฬีาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 
- (กองการศกึษาฯ)ปรากฏในงานกฬีาและนนัทนาการ    

      

    โครงการวดั ประชา รฐั สรา้งสุข จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการฯและค่าใชจ้่าย
อื่น ๆ ตามความจ าเป็น ฯลฯ 
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) เปลีย่นแปลง ครัง้
ที ่1 หน้า 2 ล าดบัที ่1 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้า่ยในการจดั
งาน การจดักจิกรรมสาธารณะ การส่งเสรมิกฬีา และการแขง่ขนักฬีาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2564  
- (กองการศกึษาฯ)ปรากฏในงานกฬีาและนนัทนาการ    

      

    
โครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนการจดักจิกรรมทางศาสนาและกจิกรรมในวนั
ส าคญัต่าง ๆ 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการฯและค่าใชจ้่าย
อื่น ๆ ตามความจ าเป็น ฯลฯ   
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570)แกไ้ขครัง้
ที ่1 หน้า 14 ล าดบัที ่7  
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้า่ยในการจดั
งาน การจดักจิกรรมสาธารณะ การส่งเสรมิกฬีา และการแขง่ขนักฬีาของ
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 
- (กองการศกึษาฯ)ปรากฏในงานกฬีาและนนัทนาการ    

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัอตุสาหกรรมและการโยธา รวม 1,046,840 บาท 
  งบบคุลากร รวม 669,540 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 669,540 บาท 
   เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนกังานส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 519,540 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดอืนและค่าปรบัปรงุเงนิเดอืนประจ าปีของพนกังาน
ส่วนต าบล จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อตัรา ประกอบดว้ย 
1. ผูอ้ านวยการกองช่าง จ านวน  1  อตัรา 
2. นายช่างโยธา จ านวน  1  อตัรา 
- ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
- (กองช่าง) ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

      

   เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล เป็น
เวลา 12 เดอืน ไดแ้ก่ ผูอ้ านวยการกองช่าง (ประเภทอ านวยการทอ้งถิน่
ระดบัตน้) จ านวน 1 อตัรา อตัราเดอืนละ 3,500 บาท 
- ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานกลางการบรหิารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่10) ประกาศ ณ วนัที ่22 ธนัวาคม 2558 
- (กองช่าง) ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

      

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 108,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนของพนกังานจา้ง
ทัว่ไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อตัรา เป็นเวลา 12 เดอืน ดงันี้ 
1. ต าแหน่ง คนงานทัว่ไป จ านวน 1 อตัรา  
อตัราเดอืนละ 9,000. - บาท เป็นเงนิ 108,000. - บาท 
- ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
- (กองช่าง) ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

      

  งบด าเนินงาน รวม 260,000 บาท 
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   ค่าตอบแทน รวม 138,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 70,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพีเิศษใหแ้ก่พนกังาน
ส่วนต าบล และพนกังานจา้ง ทีผ่่านเกณฑก์ารประเมนิและมสีทิธไิดร้บัเงนิ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพีเิศษ 
- เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ และผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่าม
ค าสัง่ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
- เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรอืคณะกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ตาม
กฏหมายว่าดว้ยการจดัซือ้ จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณพีเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลั 
ประจ าปีแก่พนกังานส่วนทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจ่ายอื่นขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2850 ลง
วนัที ่12 กนัยายน 2561  
- (กองช่าง) ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

      

   ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
พนกังานส่วนต าบล และพนักงานจา้ง ทีป่ฏบิตัริาชการนอกเวลาราชการ
ขององคก์ารบรกิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ
ปฏบิตัริาชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
- ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการ
ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิจ่ายเงนิตอบแทนการ
ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
 - (กองช่าง)ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

      

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 48,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าเช่าบา้น ค่าเช่าซือ้หรอืผ่อนช าระเงนิกูเ้พื่อช าระราคา
บา้นใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบลผูม้สีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบ ฯ       
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วน
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ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2562 
- (กองช่าง)ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา 

   เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตร       
    เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนกังาน/ลกูจา้งประจ า จ านวน 15,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตรใหแ้ก่พนกังานส่วน
ต าบล ลกูจา้งประจ า ผูไ้ดร้บับ านาญปกต ิและผูม้สีทิธเิบกิได ้
ตามระเบยีบฯ      
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษา
บุตรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563     
- (กองช่าง)ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา 

      

   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
ค่าใชจ้่ายในการจา้งเหมาบรกิารอื่นในภารกจิตามอ านาจหน้าทีข่ององคก์าร
บรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารอื่นในภารกจิตามอ านาจหน้าทีข่อง
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
- ไดแ้ก่ ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเยบ็หนงัสอืหรอืเขา้ปกหนงัสอื, ค่า
ซกัฟอก , ค่าก าจดัสิง่ปฏกิูล, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรพัยส์นิ, ค่า
โฆษณาและเผยแพร,่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ , ค่าเบีย้ประกนั, ค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินการดา้นกฎหมาย, ค่าจา้งเหมาบรกิารต่าง ๆ ฯลฯ 
- ตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุ
ภาครฐั พ.ศ. 2560 
- ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิาร
พสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
 - ตามกฎกระทรวงก าหนดพสัดุทีร่ฐัตอ้งการส่งเสรมิหรอืสนบัสนุนและ
ก าหนดวธิกีารจดัซือ้จดัจา้งพสัดุโดยวธิคีดัเลอืกและวธิี
เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 
 - ตามกฎกระทรวงก าหนดวงเงนิการจดัซือ้จดัจา้งทีไ่ม่ท าขอ้ตกลงเป็น
หนงัสอืและวงเงนิการจดัซือ้จดัจา้งในการแต่งตัง้ผูต้รวจรบั
พสัด ุพ.ศ. 2560 
- (กองช่าง) ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

      

   
รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น 
ๆ 
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    ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรหรอื
การเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว เช่น ค่าเบีย้เลีย้งเดนิทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ ค่าผ่านทางด่วน
พเิศษ ค่าบรกิารจอดรถในการเดนิทางไปปฏบิตัริาชการส าหรบัรถยนต์
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไป
ราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบั
ที ่4) พ.ศ.2561  
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและ
การเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557    
- (กองช่าง)ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา 

      

    ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าลงทะเบยีนในการเขา้รบัการฝึกอบรมของพนกังานส่วน
ต าบล ลกูจา้ง พนกังานจา้งหรอืผูม้สีทิธเิบกิได้ 
ตามระเบยีบฯ 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ
การเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- (กองช่าง)ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา    

      

   ค่าวสัด ุ รวม 72,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุส านกังาน ดงันี้                 
 - วสัดุคงทน เช่น หนงัสอื , เครือ่งคดิเลขขนาดเลก็ , เครือ่งเจาะกระดาษ
ขนาดเลก็ ,  ทีเ่ยบ็กระดาษขนาดเลก็ ฯลฯ 
- วสัดุสิน้เปลอืง เช่น กระดาษ,หมกึ,ดนิสอ, ปากกา , ยางลบ , น ้ายาลบ
ค าผดิ , เทปกาว , ลวดเยบ็กระดาษ , กาว ฯลฯ 
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
- (กองช่าง) ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

      

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท 

      

  

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ดงันี้ 
- วสัดุคงทน เช่น ขาตัง้กลอ้ง , ขาตัง้ภาพเขยีน, กล่องและระวงิใส่ฟิลม์
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ภาพยนตร ์ฯลฯ 
- วสัดุสิน้เปลอืง เช่น พู่กนั , ส ี, กระดาษเขยีนโปสเตอร ์,ฟิลม์, เมมโมรี่
การด์ , ฟิลม์สไลด ์ฯลฯ 
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
- (กองช่าง) ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

   วสัดุคอมพวิเตอร ์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์ดงันี้ 
 - วสัดุคงทน เช่น แผ่นหรอืจานบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ 
 - วสัดุสิน้เปลอืง เช่น อุปกรณ์บนัทกึขอ้มลู , เทปบนัทกึขอ้มลู , หวัพมิพ์
หรอืแถบพมิพส์ าหรบัเครือ่งพมิพค์อมพวิเตอร ์ฯลฯ 
 - วสัดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล,ฮารด์ดสิกไ์ดรฟ์,
ซดีรีอมไดรฟ์ , แผ่นกรองแสง ฯลฯ 
 - ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
 - (กองช่าง) ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

      

  งบลงทุน รวม 117,300 บาท 
   ค่าครภุณัฑ ์ รวม 117,300 บาท 
   ครภุณัฑส์ านกังาน       
    เกา้อีส้ าหรบัพนกังาน จ านวน 12,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซือ้เกา้อี้ส าหรบัพนกังาน จ านวน 4 ตวั ราคาตวั
ละ 3,000.- บาท           มคีุณลกัษณะ ดงันี้ 
- เป็นเกา้อีส้ าหรบัพนกังานมพีนกัวางแขน เบาะหุม้หนังพวีซีอียา่งด ีมโีช้
คปรบัระดบัขึน้ลงขาชุบโครเมยีมอยา่งด ี
- ราคาตามทอ้งตลาด เนื่องจากไมม่ใีนบญัชรีาคามาตรฐาน
ครภุณัฑ ์ส านกังบประมาณ  
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
- (กองช่าง) ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

      

    ตูบ้านเลื่อนกระจก จ านวน 12,000 บาท 
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- เพื่อจดัซือ้ตูบ้านเลื่อน จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 6,000.- บาท  เป็น
เงนิ 12,000.- บาท 
มคีุณลกัษณะดงันี้ 
- เพื่อจดัซือ้ตูเ้หลก็บานเลื่อนกระจก 2 ประตู จ านวน 2 หลงั ภายในมชีัน้
วาง 2 ชัน้ สามารถปรบัระดบัไดแ้ละลอ็กดว้ยระบบกุญแจ ขนาดไม่น้อย
กว่า(กวา้งxลกึxสงู) 118x40x88 ซม.โดยขออนุมตัจิดัซือ้ตามราคา
ทอ้งตลาด เนื่องจากไมม่ใีนมาตรฐานครุภณัฑ ์ส านกังบประมาณ 
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลง วนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
- ราคาตามทอ้งตลาด เนื่องจากไมม่ใีนบญัชรีาคามาตรฐาน
ครภุณัฑ ์ส านกังบประมาณ  
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
- (กองช่าง) ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

      

    ตูเ้หลก็แบบ 2 บาน จ านวน 11,400 บาท 

      

  

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซือ้ตูเ้หลก็ แบบ 2 บาน จ านวน 2 หลงั     
ราคาหลงัละ 5,700 บาท เป็นเงนิ 11,400 บาท คุณลกัษณะเฉพาะ
สงัเขป ดงันี้     
1. มมีอืจบัชนิดบดิ      
 2. มแีผ่นชัน้ปรบัระดบั 3 ชิน้      
 3. คุณสมบตัติามมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.)      
 - ตามบญัชรีาคามาตรฐานครภุณัฑ ์ส านกังบประมาณ      
 - ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564      
- (กองช่าง) ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการ
โยธา   

      

    โต๊ะวางคอมพวิเตอร ์ จ านวน 3,000 บาท 

      

  

- เพื่อจดัซือ้โต๊ะวางคอมพวิเตอร ์จ านวน 1 ตวั 
คุณลกัษณะดงันี้ 
-โต๊ะวางคอมพวิเตอรข์นาดไมน้่อยกว่า(กวา้งxยาวx
สงู) 60x80x76 เซนตเิมตร 
- ราคาตามทอ้งตลาด เนื่องจากไมม่ใีนบญัชรีาคามาตรฐาน
ครภุณัฑ ์ส านกังบประมาณ  
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- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
- (กองช่าง) ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

   ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิลก็ทรอนิกส์       
    เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน 11,400 บาท 

      

  

- เพื่อจดัซือ้เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน 2 เครือ่ง ราคา
เครือ่งละ 7,500.- บาทมคีุณลกัษณะดงันี้ 
- มกี าลงัไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาท ี
- ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพวิเตอร ์กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม     
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564      
- (กองช่าง) ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

      

    จดัซือ้คอมพวิเตอรส์ าหรบังานประมวลผล แบบที ่2 จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจดัซือ้คอมพวิเตอรส์ าหรบังานประมวลผล แบบที ่2 (จอแสดงภาพ
ไมน้่อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครือ่ง ๆ ละ 30,000.- บาท คุณลกัษณะ
พืน้ฐาน ดงันี้ 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง(CPU)  ไมน้่อยกว่า 8 แกนหลกั
(8 core) และ 16 แกนเสมอืน (16 tread)และมเีทคโนโลยเีพิม่สญัญาณ
นาฬกิาไดใ้นกรณีทีต่อ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผลสงู
(turbo boost หรอื max boost) โดยมคีวามเรว็สญัญาณนาฬกิาสูงสุดไม่
น้อยกว่า 4.3 Ghz จ านวน 1 หน่วย 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มหีน่วยความจ า
แบบ cache memory รวมในระดบั(level) เดยีวกนัขนาดไมน้่อย
กว่า 8 MB 
- มหีน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมคีุณลกัษณะอยา่งใดอย่าง
หนึ่ง หรอืดกีว่า ดงันี้ 
1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่หีน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรอื 
2)มหีน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิตัง้อยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใชห้น่วยความจ าหลกั

      



หน้า : 13/105 

ในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกว่า 2 GB หรอื 
3)มหีน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพทีม่คีวามสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มหีน่วยความจ าหลกั(RAM) ชนิดDDR4 หรอืดกีว่า มขีนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มหีน่วยจดัเกบ็ขอ้มลูชนิด SATA หรอืดกีว่า ขนาดความจไุมน้่อย
กว่า 2 TB หรอืชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุมน้่อย
กว่า 480 GBจ านวน 1 หน่วย 
- ม ีDVD-RW หรอืดกีว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มชี่องเชื่อมต่อระบบเครอืเขา่ย
(Network Interface)  แบบ 10/100 /1000 Base – T หรอื
ดกีว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรอืดกีว่าไมน้่อย
กว่า 3 ช่อง 
- มแีป้นพมิพแ์บบเมาส ์
- มจีอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
- ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพวิเตอร ์กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม     
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564      
- (กองช่าง) ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

      
  

       

    จดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นัตบุ๊ก จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซือ้โน้ตบุ๊ค (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 14 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลกัษณะ 
- หน้าจอสมัผสั ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว รองรบัการใชง้านปากกาและ
ระบบสมัผสั  
- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 3200 หรอืดกีว่า มขีนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB 
- มจีอภาพทีร่องรบัความละเอยีดไมน้่อยกว่า 1,920 x 1,080 Pixel 
 - สามารถใชง้านผ่าน เครือ่ขา่ยไรส้าย Wi-
Fi (IEEE 802.11ax) และ Bluetooth ได ้
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- มชี่องเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มชี่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรอื VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - ราคาตามทอ้งตลาดเนื่องจากไมม่ใีนบญัชเีกณฑร์าคากลางและ
คุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหาอุปกรณ์และคอมพวิเตอรก์ระทรวงดจิทิลั
เพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564      
- (กองช่าง) ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

    
จดัซือ้เครือ่งพมิพM์ultifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 
Tank Printer) 

จ านวน 7,500 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซือ้เครือ่งพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้ม      
ตดิตัง้ถงัหมกึ
พมิพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครือ่ง ราคา 7,500 บาท คุณลกัษณะ
พืน้ฐาน      
- เป็นอุปกรณ์ทีม่คีวามสามารถ
เป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครือ่งเดยีวกนั      
- เป็นเครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึ
พมิพ ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลติ      
- มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน้่อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi      
- มคีวามเรว็ในการพมิพข์าวด าส าหรบักระดาษ A4 ไมน้่อยกว่า 27 หน้า      
ต่อนาท ี(ppm) หรอื 8.8 ภาพต่อนาท ี(ipm)      
- มคีวามเรว็ในการพมิพส์สี าหรบักระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า      
ต่อนาท ี(ppm) หรอื 5 ภาพต่อนาท ี(ipm)      
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-ส)ี ได ้     
- มคีวามละเอยีดในการสแกนสงูสุดไม่น้อย
กว่า 1,200 x 600 หรอื 600 x 1,200 dpi      
- มถีาดป้อนเอกสารอตัโนมตั ิ(Auto Document Feed)      
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารไดท้ัง้สแีละขาวด า      
- สามารถท าส าเนาไดส้งูสุดไมน้่อยกว่า 99 ส าเนา      
- สามารถยอ่และขยายได ้25 ถงึ 400 เปอรเ์ซน็ต ์     
- มชี่องเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง      
- มชี่องเชื่อมต่อระบบเครอืข่าย (Network Interface) แบบ10/100 Base-
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T หรอืดกีว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรอืสามารถใชง้านผ่านเครอืข่าย
ไรส้าย Wi-Fi (IEEE 8020.11b,g,n) ได ้     
- มถีาดใส่กระดาษไดร้วมกนัไม่น้อยกว่า 100 แผ่น      
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดชนาดของ
กระดาษเองได ้     
- ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพวิเตอร ์กระทรวงดจิทิลั เพื่อเศรษฐกจิและสงัคม      
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564      
- (กองช่าง) ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

      
  

       

 งานก่อสร้าง รวม 3,733,920 บาท 
  งบบคุลากร รวม 776,220 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 776,220 บาท 
   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 682,800 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนของพนกังานจา้งตาม
ภารกจิ จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อตัรา  เป็นเวลา 12 เดอืน ดงันี้  
1. ต าแหน่ง ผูช่้วยช่างไฟฟ้า จ านวน 1 อตัรา อตัราเดอืน
ละ 9,400. - บาท เป็นเงนิ 112,800. - บาท 
2. ต าแหน่ง ผูช้่วยนายช่างโยธา จ านวน 1 อตัราอตัราเดอืน
ละ 11,500. - บาท เป็นเงนิ 138,000. - บาท 
- เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งทัว่ไป จ านวน 1
ต าแหน่ง 4 อตัรา เป็นเวลา 12 เดอืน ดงันี้  
1. ต าแหน่ง คนงานทัว่ไป จ านวน 4 อตัรา  
อตัราเดอืนละ 9,000. - บาท เป็นเงนิ 432,000. - บาท 
- ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
- (กองช่าง) ปรากฏในงานก่อสรา้ง 

      

   เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 93,420 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิเพิม่ค่าครองชพีชัว่คราวของพนกังานจา้งตามภารกจิ
จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อตัรา เป็นเวลา 12 เดอืน ดงันี้ 
1. ต าแหน่ง ผูช่้วยนายช่างไฟฟ้า จ านวน 1 อตัรา อตัราเดอืน
ละ 2,000. - บาท เป็นเงนิ 24,000. - บาท 
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2. ต าแหน่ง ผูช้่วยนายช่างโยธา จ านวน 1 อตัรา อตัราเดอืน
ละ 1,785. - บาท เป็นเงนิ 21,420. - บาท 
- เพื่อจา่ยเป็นเงนิเพิม่ค่าครองชพีชัว่คราวของพนกังานจา้ง
ทัว่ไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 4 อตัรา เป็นเวลา 12 เดอืน ดงันี้ 
1.ต าแหน่งคนงานทัว่ไป จ านวน 4 อตัรา อตัราเดอืนละ 1,000 บาท เป็น
เงนิ 48,000.- บาท 
- (กองช่าง) ปรากฏในงานก่อสรา้ง 

  งบด าเนินงาน รวม 1,210,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 900,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
ค่าใชจ้่ายในการจา้งเหมาบรกิารอื่นในภารกจิตามอ านาจหน้าทีข่ององคก์าร
บรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 

จ านวน 400,000 บาท 

      

  

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารอื่นในภารกจิตามอ านาจหน้าทีข่อง
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
 - ไดแ้ก่ ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเยบ็หนงัสอืหรอืเขา้ปกหนังสอื, ค่า
ซกัฟอก , ค่าก าจดัสิง่ปฏกิูล, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรพัยส์นิ, ค่า
โฆษณาและเผยแพร,่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ , ค่าเบีย้ประกนั, ค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินการดา้นกฎหมาย, ค่าจา้งเหมาบรกิารต่าง ๆ ฯลฯ 
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบุคคลปฏบิตังิานในภารกจิตามอ านาจหน้าที่
ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา  
 - ตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุ
ภาครฐั พ.ศ. 2560 
 - ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิาร
พสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
 - ตามกฎกระทรวงก าหนดพสัดุทีร่ฐัตอ้งการส่งเสรมิหรอืสนบัสนุนและ
ก าหนดวธิกีารจดัซือ้จดัจา้งพสัดุโดยวธิคีดัเลอืกและวธิี
เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 
 - ตามกฎกระทรวงก าหนดวงเงนิการจดัซือ้จดัจา้งทีไ่ม่ท าขอ้ตกลงเป็น
หนงัสอืและวงเงนิการจดัซือ้จดัจา้งในการแต่งตัง้ผูต้รวจรบั
พสัดุ พ.ศ. 2560 
- (กองช่าง) ปรากฏในงานก่อสรา้ง 

      

   ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 500,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมบ ารงุรกัษาทรพัยส์นิขององคก์ารบรหิาร ส่วน
ต าบลหนองกลางนา เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ 
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- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลง
วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2562 
- (กองช่าง) ปรากฏในงานก่อสรา้ง 

   ค่าวสัด ุ รวม 310,000 บาท 
   วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 150,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุดงันี้  - วสัดุ
คงทน เช่น ไมโครโฟน , ขาตัง้ไมโครโฟน , หวัแรง้ไฟฟ้า , เครือ่งวดั
กระแสไฟฟ้า ฯลฯ   
- วสัดุสิน้เปลอืง เช่น ฟิวส ์, เทปพนัสายไฟ , สายไฟฟ้า , หลอดไฟฟ้า
ฯลฯ   
- วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกล าโพง , แผงวงจร , แผง
แสดงวงจรต่าง ๆ ฯลฯ  
 - ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564   
- (กองช่าง) ปรากฏในงานก่อสรา้ง 

      

   วสัดุก่อสรา้ง จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุก่อสรา้ง ดงันี้  - วสัดุคงทน เช่น ไม้
ต่าง ๆ , คอ้น , คมี , ชะแลง , จอบ, สิว่ , เสยีม , เลือ่ย , ขวาน , กบไส
ไม ้, เทปวดัระยะ ฯลฯ   
- วสัดุสิน้เปลอืง เช่น น ้ามนัทาไม ้, ทนิเนอร ์, ส ี, ปนูซเีมนต ์,ทราย , อฐิ
หรอืซเีมนตบ์ลอ็ก , กระเบือ้ง ฯลฯ  
- วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน ้าและอุปกรณ์ประปา ,ท่อ
ต่าง ๆ , ท่อน ้าบาดาล ฯลฯ   
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564  
- (กองช่าง) ปรากฏในงานก่อสรา้ง 

      

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ดงันี้ 
- วสัดุคงทน เช่น ไขควง , ประแจ , แมแ่รง , กุญแจปากตาย , กุญแจ
เลื่อน , คมีลอ็ค , ลอ็คเกยีร ์, ลอ็คคลตัซ ์ฯลฯ  
- วสัดุสิน้เปลอืง เช่น ยางรถยนต ์, น ้ามนัเบรก , น็อตและสกร ู, สาย
ไมล ์, เพลา ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ  
- วสัดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต ์, เครือ่งยนต ์(อะไหล่) ,
ชุดเกยีรร์ถยนต ์, เบรก , ครชั , พวงมาลยั ฯลฯ 
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- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564  
- (กองช่าง) ปรากฏในงานก่อสรา้ง 

   วสัดุเชือ้เพลงิและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุเชือ้เพลงิและหล่อลื่น ดงันี้   
- วสัดุสิน้เปลอืง เช่น แก๊สหุงตม้ , น ้ามนัเชือ้เพลงิ , น ้ามนัดเีซล ,
น ้ามนัก๊าด , น ้ามนัเบนซนิ ฯลฯ 
- ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564   
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ว 0909 ลง
วนัที ่27 เมษายน 2565 
- (กองช่าง) ปรากฏในงานก่อสรา้ง 

      

  งบลงทุน รวม 1,747,700 บาท 
   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 1,747,700 บาท 
   ค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

    
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสน้นารอ้ยไร่ - บรเิวณบา้นนายชยัวฒัน์   
ทนนานนท ์หมูท่ี ่6 ต าบลหนองกลางนา 

จ านวน 497,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสน้นารอ้ยไร่-บรเิวณ
บา้นนายชยัวฒัน์ ทนนานนท ์หมูท่ี ่4 ต าบลหนองกลางนา  
 - ท าการก่อสรา้งผวิจราจคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาด
กวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่ม่
น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร ตามแบบทีอ่บต.ก าหนด 
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 - 2570 เพิม่เตมิครัง้
ที ่1 หน้าที ่3 ล าดบัที ่7 
 - (กองช่าง) ปรากฏในงานก่อสรา้ง 

      

    โครงการก่อสรา้งรางระบายน ้าซอยตน้โพธิ ์หมูท่ี ่2 ต าบลหนองกลางนา จ านวน 274,000 บาท 

      

  

-เพื่อด าเนินโครงการก่อสรา้งรางระบายน ้าซอยตน้โพธิ ์หมูท่ี ่2 ต าบล
หนองกลางนา 
- ท าการก่อสรา้งรางระบายน ้า ระยะทางยาว ไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร   
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 - 2570 เพิม่เตมิครัง้
ที ่1 หน้าที ่1 ล าดบัที ่3 
 - (กองช่าง) ปรากฏในงานก่อสรา้ง 

      

    โครงการขยายท่อเมนประปาซอยหนองร ีหมู่ที ่5 ต าบลหนองกลางนา จ านวน 190,000 บาท 
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 - เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการขยายท่อเมนประปาซอยหนองร ีหมู่
ที ่5 ต าบลหนองกลางนา  
 - ท าการวางท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว (13.5) ความยาวรวมกนัไมน้่อย
กว่า 560.00 เมตร 
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 - 2570 เพิม่เตมิครัง้
ที ่1 หน้าที ่1 ล าดบัที ่1 
- (กองช่าง) ปรากฏในงานก่อสรา้ง 

      

    
โครงการขยายท่อเมนประปาสายเลยีบคลองวดับางกระถงึ  
หลงัโรงเรยีนวดับางกระ หมู่ที ่1 ต าบลหนองกลางนา 

จ านวน 151,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการขยายท่อเมนประปาสายเลยีบคลองวดับาง
กระถงึ หลงัโรงเรยีนวดับางกระ หมู่ที ่1 ต าบลหนองกลางนา 
- ท าการวางท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว (13.5) ความยาวรวมกนัไม่น้อย
กว่า 395.00 เมตร 
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 - 2570 เพิม่เตมิครัง้
ที ่1 หน้าที ่4 ล าดบัที ่10 
- (กองช่าง) ปรากฏในงานก่อสรา้ง 

      

    

โครงการซ่อมแซมสะพานเหลก็ จดุที ่1 ขา้มคลองหว้ยจระเข ้  
(บา้นนายประยรู  คงสุวรรณ์) จดุที ่2 ขา้มคลองละหุ่ง  
(บา้นนายชาญ  วจิติรานนท)์ หมูท่ี ่2 

จ านวน 386,000 บาท 

      

  

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการซ่อมแซมสะพานเหลก็ จดุที ่1 ขา้มคลอง
หว้ยจรเข ้(บา้นนายประยรู  คงสุวรรณ์) หมูท่ี ่2 ต าบลหนองกลางนา
(ตามแบบทีอ่บต.หนองกลางนาก าหนด) 
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไ้ข ครัง้
ที ่2 หน้าที ่2 ล าดบัที ่1 
- (กองช่าง) ปรากฏในงานก่อสรา้ง 

      

    โครงการวางท่อระบายน ้า นางวลยั  ทองอนิทร ์หมู่ที ่3 ต าบลหนองกลางนา จ านวน 62,600 บาท 

      

  

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการวางท่อระบายน ้า นางวลยั  ทองอนิทร ์หมู่
ที ่3 ต าบลหนองกลางนา 
 - ท าการวางท่อ Pvc ขนาด 8 นิ้ว ระยะทาง 17.00 เมตร ตามแบบที่
อบต.ก าหนด 
 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 - 2570 เพิม่เตมิครัง้
ที ่1 หน้าที ่2 ล าดบัที ่4 
- (กองช่าง) ปรากฏในงานก่อสรา้ง 
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โครงการวางท่อระบายน ้าลอดใตท้อ้งถนน ซอยหมกูระทะ   
หมูท่ี ่3 ต าบลหนองกลางนา 

จ านวน 37,100 บาท 

      

  

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการวางท่อระบายน ้าลอดใตท้อ้งถนน ซอยหมู
กระทะ หมูท่ี ่3 ต าบลหนองกลางนา  
 - ท าการวางท่อขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ระยะทาง
ยาว 8.00 เมตร ตามแบบทีอ่บต.ก าหนด 
- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570)เพิม่เตมิครัง้
ที ่1 หน้าที ่1 ล าดบัที ่2 
- (กองช่าง) ปรากฏในงานก่อสรา้ง 

      

   ค่าชดเชยสญัญาแบบปรบัราคาได ้(ค่า K)       
    ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่า่ยใหแ้ก่เอกชน นิตบิุคคลหรอืบุคคลภายนอก จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าออกแบบและควบคุมงานทีจ่า่ยใหก้บัเอกชน นิตบิุคคล
หรอืบุคคลภายนอก เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สิง่ก่อสรา้งขององคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลหนองกลางนา   
- ตามหนงัสอืคณะกรรมการวนิิจฉยัปญัหาการจดัซือ้จดัจา้งและการ
บรหิารพสัดุภาครฐั ด่วนทีสุ่ด ที ่คก (กวจ.) 0405.2/ว 259 ลง
วนัที ่4 มถุินายน 2561   
- (กองช่าง) ปรากฏในงานก่อสรา้ง 

      

    เงนิชดเชยค่างานก่อสรา้ง (ค่า K) จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิชดเชยค่างานก่อสรา้งตามสญัญาแบบปรบัราคาได้
(ค่า K) ในการช่วยเหลอืผูร้บัจา้งทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นไมส่ามารถ
ประกอบกจิการต่อไปไดใ้นช่วงเกดิวกิฤตขาดแคลนวสัดุก่อสรา้งและ
ป้องกนัมใิหผู้ร้บัจา้งบวกราคาเผื่อไวล้่วงหน้าสงูเกนิควร   
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลง
วนัที ่30 มถุินายน 2563   
- (กองช่าง) ปรากฏในงานก่อสรา้ง 

      

แผนงานการเกษตร 
 งานส่ิงแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ รวม 150,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
ค่าใชจ้่ายในการจา้งเหมาบรกิารอื่นในภารกจิตามอ านาจหน้าทีข่ององคก์าร
บรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 

จ านวน 150,000 บาท 
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- เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารอื่นในภารกจิตามอ านาจหน้าทีข่อง
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา - ไดแ้ก่ ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเยบ็
หนงัสอืหรอืเขา้ปกหนงัสอื, ค่าซกัฟอก , ค่าก าจดัสิง่ปฏกิูล, ค่าระวาง
บรรทุก, ค่าเช่าทรพัยส์นิ, ค่าโฆษณาและเผยแพร,่ ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ , ค่าเบีย้ประกนั, ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการดา้นกฎหมาย,ค่าขดุ
ลอกคลองก าจดัวชัพชื ค่าจา้งเหมาบรกิารต่าง ๆ ฯลฯ  
- ตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุ
ภาครฐั พ.ศ. 2560 
- ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิาร
พสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560  
- ตามกฎกระทรวงก าหนดพสัดุทีร่ฐัตอ้งการส่งเสรมิหรอืสนบัสนุนและ
ก าหนดวธิกีารจดัซือ้จดัจา้งพสัดุโดยวธิคีดัเลอืกและวธิี
เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 
- (กองสาธารณสุขฯ) ปรากฏในงานสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิ

      

แผนงานการพาณิชย ์
 งานกิจการประปา รวม 2,059,420 บาท 
  งบบคุลากร รวม 399,420 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 399,420 บาท 
   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 354,000 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนของพนกังานจา้งตาม
ภารกจิ จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อตัรา เป็นเวลา 12 เดอืน ดงันี้ 
- ต าแหน่ง พนกังานผลติน ้าประปา จ านวน 1 อตัรา อตัราเดอืน
ละ 11,500. - บาท เป็นเงนิ 138,000. - บาท 
- เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งทัว่ไป ต าแหน่งคนงาน
ทัว่ไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 2 อตัรา เป็นเวลา 12 เดอืน  ดงันี้ 
- ต าแหน่งคนงานทัว่ไป  จ านวน 2 อตัรา อตัราเดอืน
ละ 9.000.- บาท เป็นเงนิ 216,000.- บาท 
- ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
 - (กองช่าง) งานกจิการประปา 

      

   เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 45,420 บาท 

      

  

- เพื่อจา่ยเป็นเงนิเพิม่ค่าครองชพีชัว่คราวของพนกังานจา้งตามภารกจิ
จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อตัรา เป็นเวลา 12 เดอืน ดงันี้ 
- ต าแหน่ง พนกังานผลติน ้าประปา จ านวน 1 อตัรา อตัราเดอืน
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ละ 1,785. - บาท เป็นเงนิ 21,420.  บาท 
- เพื่อจา่ยเป็นเงนิเพิม่ค่าครองชพีชัว่คราวของพนกังานจา้ง
ทัว่ไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 2 อตัรา เป็นเวลา 12 เดอืน ดงันี้ 
- ต าแหน่ง คนงานทัว่ไป จ านวน 2 อตัรา อตัราเดอืน
ละ 1,000. - บาท เป็นเงนิ 24,000.  บาท 
- (กองช่าง)ปรากฏในงานกจิการประปา 

  งบด าเนินงาน รวม 1,660,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
ค่าใชจ้่ายในการจา้งเหมาบรกิารอื่นในภารกจิตามอ านาจหน้าทีข่ององคก์าร
บรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารอื่นในภารกจิตามอ านาจหน้าทีข่อง
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
 - ไดแ้ก่ ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเยบ็หนงัสอืหรอืเขา้ปกหนังสอื, ค่า
ซกัฟอก , ค่าก าจดัสิง่ปฏกิูล, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรพัยส์นิ, ค่า
โฆษณาและเผยแพร,่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ , ค่าเบีย้ประกนั, ค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินการดา้นกฎหมาย, ค่าจา้งเหมาบรกิารต่าง ๆ ฯลฯ 
 - เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบุคคลปฏบิตังิานในภารกจิตามอ านาจหน้าที่
ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา (กองช่าง) 
 - ตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุ
ภาครฐั พ.ศ. 2560 
 - ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิาร
พสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
 - ตามกฎกระทรวงก าหนดพสัดุทีร่ฐัตอ้งการส่งเสรมิหรอืสนบัสนุนและ
ก าหนดวธิกีารจดัซือ้จดัจา้งพสัดุโดยวธิคีดัเลอืกและวธิี
เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 
 - ตามกฎกระทรวงก าหนดวงเงนิการจดัซือ้จดัจา้งทีไ่ม่ท าขอ้ตกลงเป็น
หนงัสอืและวงเงนิการจดัซือ้จดัจา้งในการแต่งตัง้ผูต้รวจรบั
พสัดุ พ.ศ. 2560 
- (กองช่าง) ปรากฏในงานกจิการประปา       

      

   ค่าวสัด ุ รวม 310,000 บาท 
   วสัดุก่อสรา้ง จ านวน 130,000 บาท 
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 - เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุก่อสรา้ง ดงันี้ 
 - วสัดุคงทน เช่น ไมต่้าง ๆ , คอ้น , คมี , ชะแลง , จอบ
, สิว่ , เสยีม , เลือ่ย , ขวาน , กบไสไม ้, เทปวดัระยะ ฯลฯ 
 - วสัดุสิน้เปลอืง เช่น น ้ามนัทาไม,้ ทนิ
เนอร ์, ส ี, ปนูซเีมนต ์, ทราย , อฐิหรอืซเีมนตบ์ลอ็ก , กระเบือ้ง ฯลฯ 
 - วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน ้าและอุปกรณ์ประปา,ท่อ
ต่าง ๆ ,ท่อน ้าบาดาล ฯลฯ 
 - ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
 - (กองช่าง) ปรากฏในงานกจิการประปา   

      

   วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์ จ านวน 150,000 บาท 

      

  

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุวทิยาศาสตร ์ดงันี้ 
 - วสัดุคงทน เช่น ชุดเครือ่งมอืผ่าตดั , ทีว่างกรอยแกว้ , กระบอกตวง ,
เบา้หลวม ฯลฯ 
 - วสัดุ
สิน้เปลอืง เช่น เวชภณัฑ ์, เคมภีณัฑ ์, ออกซนิเจน , คลอรนี , น ้ายา
ต่าง ๆ ฯลฯ 
 - ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
- (กองช่าง) ปรากฏในงานกจิการประปา   

      

   วสัดุอื่น จ านวน 30,000 บาท 

      

  

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าวสัดุอื่น ดงันี้ 
 - วสัดุคงทน เช่น มเิตอรน์ ้า - ไฟฟ้า สมอเรอื ตะแกรงกนัสวะ หวัเชื่อม
แก๊ส หวัวาลว์เปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ  
 - ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
- (กองช่าง) ปรากฏในงานกจิการประปา   

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,200,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 1,200,000 บาท 

      

  

 - เพื่อจา่ยเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใ่ชใ้นการผลติน ้าประปา ส าหรบัส่วน
ต่าง ๆ ของกจิการประปาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
 - ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลง
วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2562 
- (กองช่าง) ปรากฏในงานกจิการประปา   
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