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ค าแถลงงบประมาณ 

 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ. ศ. 2563 

 
เรียน  ท่านประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
 
  บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล  จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ การคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายใน
การด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563   ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
      1.1  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
   ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. 2561  องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังส้ิน                 19,705,157.15  บาท 
1.1.2 เงินสะสม                    8,208,776.22  บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม                     9,057,512.86  บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผู้พันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

จ านวน   15  โครงการ   รวม         1,448,060.00  บาท 
    
 1.2  เงินกู้คงค้าง........-........  บาท  ประกอบด้วย ..........-......... 
 

2. การงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 
(1) รายรับจริงท้ังส้ิน          จ านวน     31,822,338.08  บาท    ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร                            186,202.12   บาท 



หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต                     39,288.00   บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน            117,557.00    บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์              -                บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                       157,855.00    บาท 
หมวดรายได้จากทุน           -                บาท 
หมวดภาษีจัดสรร                  16,824,299.96  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป                 14,497,136.00  บาท 
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(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                       00.00  บาท 
 

(3) รายจ่ายจริง   จ านวน     28,528,853.05  บาท    ประกอบด้วย 
    งบกลาง                       8,327,209.00  บาท 
    งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง)               8,298,142.00  บาท 
    งบด าเนินการ                        7,848,846.54  บาท 
     (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค)                   
     งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง)              2,150,265.00  บาท 
     งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)          -          บาท 
     งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)    2,672,741.64  บาท 
 

(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                   00.00  บาท 
 

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี  จ านวน         2,475,000.00  บาท 
 

3.  งบเฉพาะการ 
งบประมาณกิจการสถานธนานุบาล   กิจการธนาบุบาล 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   มีรายรับจริง .........-.....  บาท รายจ่ายจริง     - บาท 
กู้เงิน จากธนาคาร/กสท./อื่น ๆ                                                    -         บาท 
ยืมเงินสะสมจากองค์การบริหารส่วนต าบล                                       -         บาท 
ก าไรสิทธิ                                                                              -         บาท 



เงินฝากธนาคารท้ังส้ิน  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2561                        -          บาท 
ทรัพย์จ าน า                                                                           -          บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 

2.1  รายรับ                                     

หมวด/ประเภท 
รายรับจริง 

2561 
ประมาณการ 

2562 
ประมาณการ 

2563 

รายได้จัดเก็บเอง       

     หมวดภาษีอากร 175,000 176,800 196,000 

     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 24,000 32,600 40,550 

     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 100,000 90,000 100,000 

     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -   

     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 300,000 230,000 210,000 

     หมวดรายได้จากทุน -   

รวมรายได้จัดเก็บ 599,000 529,400 546,550 



รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    

     หมวดภาษีจัดสรร 16,702,000 17,126,600 17,666,150 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 17,301,000 -  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    

     หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 14,850,000 15,207,530 15,814,828 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน -   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์    

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนท่ัวไปโดยระบุวัตถุประสงค์ -   

รวม 32,151,000 32,863,530 34,027,528 

รวมทั้งสิ้น 32,151,000 32,863,530 34,027,528 
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2.2   รายจ่ายตามงบรายจ่าย    

งบรายจ่าย 
จ่ายจริงปี 

2561 
ประมาณการ 

ปี  2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 

1.   งบบุคลากร 9,132,300 9,690,580 9,796,612 

     1.1   เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 1,879,920 2,052,720 2,052,720 

     1.2   เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 7,252,380 7,637,860 7,743,892 

2.   งบด าเนินการ 9,816,601 9,193,898 9,153,389 

     2.1   ค่าตอบแทน 328,800 149,400 105,000 

     2.2   ค่าใช้สอย 7,015,863 6,741,040 6,597,365 

     2.3   ค่าวัสดุ 2,017,938 1,789,458 1,937,024 

     2.4  ค่าสาธารณูปโภค 454,000 514,000 514,000 



3.   งบลงทุน 2,699,700 2,883,972 3,852,200 

     3.1   ค่าครุภัณฑ์ 343,700 265,400 74,000 

     3.2   ค่าส่ิงก่อสร้าง 2,356,000 2,618,572 3,744,200 

4.   งบเงินอุดหนนุ 2,182,000 2,400,000 2,231,000 

     4.1   อุดหนุน อปท. 35,000 35,000 35,000 

     4.2   อุดหนุนส่วนราชการ 1,902,000 1,980,000 1,811,000 
     4.3   อุดหนุนเอกชน 245,000 385,000 385,000 

5.   งบรายจ่ายอื่น - - - 

6.   งบกลาง 8,320,399 8,695,080 8,994,327 

รวม 32,151,000 32,863,530 34,027,528 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 

ส่วนที่  2 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

เร่ือง 
 



งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
      อ าเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบ 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563   
ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว   อ าเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น 



 
ด้าน ยอดรวม 

1.  ด้านบริหารงานทั่วไป 11,169,608 
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11,089,608 
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 80,000 

2.   ด้านบริการชุมชนและสังคม 10,302,593 
2.1 แผนงานการศึกษา 6,528,388 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 720,000 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 240,000 
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน             1,791,005 
2.5 แผนงานสร้างความแข็งของชุมชน 370,000 
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 612,000 

3.  ด้านการเศรษฐกิจ 3,602,200 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,577,200 
3.2 แผนงานการเกษตร 25,000 
3.3 แผนงานการพาณิชย์ - 

4.  ด้านการด าเนินงานอ่ืน 8,994,327 
4.1 แผนงานงบกลาง 8,994,327 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 34,027,528 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายองค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
อ าเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   (00110) 
 

                           
งาน 
        งบ 

 
งานบริหารท่ัวไป 

(00111) 

 
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ 
(00112) 

 
งานบริหารงาน

คลัง 
(00113) 

 
รวม 

งบบุคลากร 7,340,608 - - 7,339,880 
งบด าเนินการ 2,726,000 - 440,000 3,166,000 
งบลงทุน 74,000 - 34,000 108,000 
งบรายจ่ายอื่น - - - - 
งบเงินอุดหนุน 475,000 - - 475,000 

รวม 10,615,608 - 474,000 11,089,608 
 
 
แผนงานรักษาความสงบภายใน   (00120) 
 

                     
งาน 

 
                                                         
     งบ 

 
งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

(00121) 

 
งานเทศกิจ 

 
 

(00122) 

 
งานป้องกันภัย  

ฝ่ายพลเรือนและ 
ระงับอัคคีภัย 

 
(00123) 

 
รวม 

งบบุคลากร - - - - 
งบด าเนินการ 80,000 - - 80,000 
งบลงทุน - - - - 
งบรายจ่ายอื่น - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - 

รวม 80,000 - - 80,000 
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แผนงานสาธารณสุข  (00220) 
 
 
                    งบ                                   
 
    งาน                       

 
งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับสาธารณสุข 
(00211) 

 
งานโรงพยาบาล 

(00222) 

 
งานบริการ

สาธารณสุขและ 
งานสาธารณสุขอื่น 

(00223) 

 
รวม 

งบบุคลากร - - - - 
งบด าเนินการ 720,000 - - 720,000 
งบลงทุน - - - - 
งบรายจ่ายอื่น - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - 

รวม 720,000 - - 720,000 
 
 
 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 
 

       
             งาน 

        งบ 

 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการ
สร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

(00251) 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน 

(00252) 

 
รวม 

งบบุคลากร - - - 
งบด าเนินการ 370,000 - 370,000 
งบลงทุน - - - 
งบรายจ่ายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - 



รวม 370,000 - 370,000 
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แผนงานการเกษตร  (00320) 
 

   
            งาน 

        งบ 

 
งานส่งเสริมการเกษตร 

(00321) 

 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ า 

และป่าไม้ 
(00322) 

 
รวม 

งบบุคลากร - - - 
งบด าเนินการ 25,000 - 25,000 
งบลงทุน - - - 
งบรายจ่ายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - 

รวม 25,000 - 25,000 
 
แผนงานงบกลาง   (00410) 
 

 
          งาน 

        งบ 

 
งบกลาง 
(00241) 

 

 
รวม 

   
งบกลาง 8,994,327 8,994,327 
   



รวม 8,994,327 8,994,327 
 
แผนงานการศึกษา  (00210) 
 
                                   
 
งาน                  งบ 

 
งานบริหารงานทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา 

 
(00211) 

 
งานระดับก่อนวัย

เรียนและ
ประถมศึกษา

(00212) 

 
งานระดับ

มัธยมศึกษา 
 

(00213) 

 
รวม 

งบบุคลากร 1,623,564 - - 1,623,564 
งบด าเนินการ 2,077,024 1,159,800 - 3,236,824 
งบลงทุน 47,000 - - 47,000 
งบรายจ่ายอื่น - - - - 
งบเงินอุดหนุน - 1,621,000 - 1,621,000 

รวม 3,747,588 2,780,800 - 6,528,388 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) 
 
                                 

งบ 
งาน                   

งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์   

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

 
รวม 

งบบุคลากร - - - 
งบด าเนินการ 240,000 - 240,000 
งบลงทุน - - - 
งบรายจ่ายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - 

รวม 240,000 - 240,000 
 
 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) 
 

        
     งาน 

งานบริหารท่ัวไป 
เก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาและ
วัฒนธรรม

รวม 



 
        งบ 

และนันทนาการ 
(00261) 

 
(00262) 

ท้องถ่ิน 
 

(00263) 
งบบุคลากร - - - - 
งบด าเนินการ - 227,000 250,000 477,000 
งบลงทุน - - - - 
งบรายจ่ายอื่น - - - - 
งบเงินอุดหนุน - 65,000 70,000 135,000 

รวม - 292,000 320,000 612,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
 

                                               
                   งาน 
 
        งบ 

 
งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน 
(00241) 

 
งานไฟฟ้าถนน 

 
(00242) 

 
รวม 

งบบุคลากร 832,440 - 832,440 
งบด าเนินการ 838,565 - 838,565 
งบลงทุน - 120,000 120,000 
งบรายจ่ายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - 



รวม 1,671,005 - 1,791,005 
 
 
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
              งาน 

        งบ 

 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

อุตสาหกรรม และการโยธา 
(00311) 

 
งานก่อสร้าง 

โครงสร้างพื้นฐาน 
(00312) 

รวม 

งบบุคลากร - - - 
งบด าเนินการ - - - 
งบลงทุน - 3,577,600 3,577,600 
งบรายจ่ายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - 

รวม - 3,577,600 3,577,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
ข้อบัญญัติ 

เร่ือง  งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  อ าเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น 

**************************************************************************** 
โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  อาศัยอ านาจตาม 



ความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546  

มาตรา  87  จึงตรา ข้อบัญญัติงบประมาณ  ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  และโดย

อนุมัติของ  นายอ าเภอเขาสวนกวาง 

 ข้อ  1.  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล นี้เรียกว่า  “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  เรื่อง   

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ”   

 ข้อ  2.  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่   วันที่  1  ตุลาคม    2563  เป็นต้นไป 

 ข้อ  3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ต้ังจ่ายเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 34,027,528 

บาท   โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี ้

 ข้อ  4.  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารท่ัวไป 11,169,608 
        แผนงานบริหารท่ัวไป 11,089,608 
        แผนงานการรักษาความสงบภายใน 80,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 10,261,393 
        แผนการศึกษา 6,528,388 
        แผนงานสาธารณสุข 720,000 
        แผนงานสังคมสงเคราะห์ 240,000 
        แผนงานเคหะและชุมชน 1,791,005 
        แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 370,000 
        แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 612,000 
ด้านการเศรษฐกิจ 3,602,200 
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,577,200 
       แผนงานการเกษตร 25,000 
       แผนงานการพาณิชย์ - 
ด้านการด าเนินงานอื่น 8,994,327 
       แผนงานงบกลาง  

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 34,027,528 
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ข้อ  5.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

งบ ยอดรวม 
งบบุคลากร - 
งบด าเนินการ - 
งบลงทุน - 
งบรายจ่ายอื่น ๆ - 

 
ข้อ  6.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ

การเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 ข้อ  7.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี............ เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562 
         
 
        (ลงนาม) 

         (นายจรูญ      ศิริโคจรสมบัติ) 

                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 

                    อนุมัติ 

 

(ลงนาม) 

 (                                           ) 
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ส่วนที่   3 
 

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 



อ าเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น 
 

 1.1    ประมาณการรายรับ 
 1.2   รายจ่ายตามแผนงาน 

1.3    รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  อ าเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น 
************************************************************* 

 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  34,027,528         บาท    แยกเป็น 
 

1. รายได้จัดเก็บเอง  จ านวน  546,550  บาท 

หมวดภาษีอากร (411000)                  ต้ังไว้      196,000  บาท           แยกเป็น 

  1.   ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (000001)   จ านวน          170,000  บาท 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้ เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีได้ตามท่ีประมาณการไว้ 

2.   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (411001)   จ านวน             1,000  บาท 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีได้ท้ังหมด 

          3.   ภาษีบ ารุงท้องที่ (411002)    จ านวน             15,000 บาท 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับฐานภาษีปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เท่าครบตามฐานภาษี 

4.  ภาษีป้าย   (411002)     จ านวน            10,000          บาท 
 ค าช้ีแจง  ประมาณการมากกว่าท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดว่าผู้เสียภาษีป้ายจะเพิ่มขึ้น 
 
หมวดธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต (412000)      ต้ังไว้      40,550       บาท         แยกเป็น 

1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (412106)   จ านวน  600   บาท 



ค าช้ีแจง  ประมาณการลดลงกว่าปี่ท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดว่า จะได้รับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารลดลง 

 2.  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระและสิ่งปฏิกูล                               จ านวน   600  บาท 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากคาดว่า จะได้รับค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระและส่ิงปฏิกูลเท่าเดิม 

3. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  (412128)    จ านวน   500    บาท 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดว่ามีผู้มาขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ เท่ากับปีท่ีผ่านมา 

4. ค่าปรับผิดสัญญา       จ านวน  10,000  บาท 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้มากขึ้นกว่าปีท่ีแล้วเนื่องจากคาดว่า จะได้รับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าปรับผิดสัญญามากขึ้น 

5.  ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  (412302)  จ านวน  4,000  บาท 
ค าช้ีแจง  ประมาณการมากกว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้ จะมีผู้ประกอบการมาขอใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยมากกว่าปีท่ีผ่านมา 

6. ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร (412106)   จ านวน  500   บาท 
ค าช้ีแจง  ประมาณการเท่ากับท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดว่า จะได้รับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเท่าเดิม 
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7.  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน  21,000 บาท 

ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากว่ามีผู้ประกอบการร้านค้าเท่าเดิมซึ่งคาดว่าจะสามารถ
จัดการจัดเก็บภาษีได้เท่าเดิม 

8. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสอืรบัรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร จ านวน 2,000 บาท 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่า จะได้รับค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร 

9.   ค่าใบอนุญาตให้จัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารฯ    จ านวน   400 บาท 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่า จะได้รับค่าใบอนุญาตให้จัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ฯ 

10.   ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสนิค้าในที่หรือทางสาธารณะ   จ านวน   500  บาท 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่า จะได้รับค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

11.   ค่าธรรมเนียมปิดโปรย ติดต้ังแผ่นป้ายประกาศหรือแผ่นปลิวเพือ่การโฆษณาจ านวน 50 บาท 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่า จะได้รับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ 
 



12.   ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ       จ านวน    100  บาท 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่า จะได้รับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

13.   ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ       จ านวน    300  บาท 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่า จะได้รับค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (413000)   ต้ังไว้     100,000 บาท      แยกเป็น 
 

1. ดอกเบี้ย (413003)      จ านวน        100,000 บาท 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากเงินฝากในธนาคารลดลงคาดว่าจะได้รับมากกว่าปีท่ีผ่านมา 
 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพณิชย์ (414000) ต้ังไว้           -             บาท     แยกเป็น 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (415000)   ต้ังไว้       210,000   บาท 
 

 1.   ค่าขายแบบแปลน (415004)    จ านวน        30,000    บาท 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการก่อสร้างจ านวนนอ้ยกว่า ปีท่ีผ่านมา 

 

2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (415999)    จ านวน       180,000 บาท 
ค าช้ีแจง  ประมาณการเพิ่มขึ้นกว่าท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เบ็ดเตล็ดเพิ่มมากกว่ากับปีท่ีผ่านมา 
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2. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (420000) 
 

หมวดภาษีจัดสรร (421000)    ต้ังไว้        17,666,150    บาท              แยกเป็น 
 

 1.   ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน (421000)   จ านวน     629,000   บาท 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์เท่ากับ      
ปีท่ีผ่านมา 

2.   ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ  1  ใน  9  (421004) จ านวน   3,125,000   บาท 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีมูลค่าค่าเพิ่ม  1 ใน 9  มากขึ้นกว่าปี
ท่ีผ่านมา 



3.   ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม  พรบ. ก าหนดแผนฯ (421002)  จ านวน    8,857,450   บาท 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. ก าหนดแผน
และขั้นตอนฯ มากกว่าปีท่ีผ่านมา 

 4.   ภาษีธุรกิจเฉพาะ (421005)     จ านวน       179,000   บาท 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้ลดลงปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะลดลงกว่าปีท่ีผ่านมา 

 5.   ภาษีสรรพสามิต (421007)     จ านวน     4,549,700  บาท 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้ลดลงปีท่ีผ่านมา   เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีสรรพสามิตลดลงปีท่ีผ่านมา 

 6.   ภาษีค่าภาคหลวงแร่ (421012)    จ านวน       45,000  บาท 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้ลดลงกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีลดลงกว่าปีท่ีผ่านมา 

7.   ภาษีค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  (421013)   จ านวน        180,000 บาท 
ค าช้ีแจง  ประมาณการลดลงกว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีค่าภาคหลวงปิโตเลียมได้ลดลงกว่าปีท่ี
ผ่านมา 

 8.  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล จ านวน        100,000  บาท 
       กฎหมายที่ดิน (421015) 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้ลดลงกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายท่ีดินได้ลดลงกว่าปีท่ีผ่านมา 

9.   ภาษีจัดสรรอื่นๆ (000000)     จ านวน            1,000  บาท 
ค าช้ีแจง  ประมาณการไว้มากกว่าปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีมากกว่าปีท่ีผ่านมา 
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3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   (430000) 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (431000)   จ านวน      15,814,828     บาท 
 
1.  เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนนิการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน        จ านวน  15,814,828  บาท 

ค าช้ีแจง   ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนท่ัวไป
ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนมากกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  และตามหนังสือกระทรวง 



มหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี  28 มิถุนายน  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบ 
ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 



องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
****************************************** 

รายจ่ายตามแผนงาน  ด้านบริหารงานทั่วไป    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การบริหารงานท่ัวไป  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. เพื่อให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
3. เพื่อให้การบริหารงานด้านจัดเก็บสถิติ  ข้อมูลต่าง ๆ  การจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตลอดจนการ

วางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้การบริหารงานในด้านกิจการสภาองค์การริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
5. เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดท านิติกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
 

งานที่ท า 
1. บริหารงานทั่วไป 

- การบริหารงานท่ัวไป 

- การบริหารงานบุคคล 

- การประชาสัมพันธ์ 

- การร้องเรียน  ร้องทุกข ์

- การประสานงาน 

- กิจการสภา 

- การจัดท าสถิติข้อมูล  การจัดท างบประมาณ 

- การจัดท าค าส่ัง  ป้ายประกาศ 

- การพัฒนาบุคคล 
-     การจัดท านิติกรรมต่าง ๆ 

2.  บริหารงานคลัง 

- การเบิกจ่ายเงิน 

- การพัสดุ 

- การทรัพย์สิน 

- สถิติการเงินและการคลัง 

- การตรวจสอบบัญชี 

- แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 



 
1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   งบประมาณ       10,614,880.-  บาท 
2. กองการคลัง      งบประมาณ           474,000.-  บาท                   

 



20  
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว   อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
ด้านบริหารงานทั่วไป       แผนงาน บริหารท่ัวไป 

 

แผนงาน 

รายจ่าย/งบ 

งบบุคลากร 
งบด าเนินการ 

งบลงทุน 
งบราย 
จ่ายอื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

รวม 
หน่วย 

งานเจ้าของ
งบประมาณ 

งาน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่า

สาธารณูปโภค 

-  แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

7,340,608 35,000 1,825,000 480,000 386,000 74,000 - 475,000 10,615,608 ส านักปลัด 
บริหารงาน

ท่ัวไป 
(00111) 

            
  30,000 280,000 130,000 - 34,000 - - 474,000 กองการคลัง บริหารงาน

คลัง 
(00113) 

            
รวม 7,339,880 65,000 2,105,000 610,000 386,000 108,000 - 475,000 11,089,608 - - 

  



 
 



21 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
 

******************************************* 
 

รายจ่ายตามแผนงาน  ด้านบริหารงานทั่วไป    แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
2. เพื่อให้การป้องกันและลดความรู้ความสูญเสียจากอุบัติเหตุการณ์จราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศการ

สงกรานต์  
3. เพื่อฝึกฝนพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีอาสาสมัคร  อปพร. 
4. เพื่อให้การด าเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 

 
งานที่ท า 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- การด าเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย 

- การป้องกันอัคคีภัย  อุทกภัย  วาตภัย  และภัยธรรมชาติอื่น ๆ 

- ศูนย์วิทยุส่ือสาร 

- การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย (อปพร.) 

- การฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย (อปพร.) 

- การจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ .เทศกาล
สงกรานต์และอื่นๆ  

- การจัดโครงการ อปพร.ปฏิบัติหน้าท่ีช่วงปีใหม่ 

- การจัดโครงการ  อปพร.ปฏิบัติหน้าท่ีช่วงสงกรานต์ 

- การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ รักษาความปลอดภัย 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  งบประมาณ     80,000    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว    อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
ด้านบริหารงานทั่วไป    แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 

แผนงาน 

รายจ่าย/งบ 

งบ
บุคลากร 

งบด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

รวม 
หน่วย 

งานเจ้าของ
งบประมาณ 

งาน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่า

สาธารณูปโภค 

-แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

- - 50,000 30,000 - - - - 80,000 ส านักปลัด 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย 
(00123) 

            
รวม - - 50,000 30,000 - - - - 80,000 - - 

 
 



 
 
 



23 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 

 
********************************************* 

 
รายจ่ายตามแผนงาน  ด้านบริการชุมชนและสังคม    แผนงาน  สาธารณสุข 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การบริการการช่วยเหลือประชาชน ในกรกรณีเร่งด่วน    
2. เพื่อฝึกฝนพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีอาสาสมัคร  อปพร. 
3. เพื่อฝึกฝนเพิ่มพูนพัฒนาความรู้ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  
4. เพื่อให้การด าเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
5. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านการควบคุมและจ ากัดลูกน้ ายุงลายเป็นพาหนะโรคไข้เลือดออก 
6. เพื่อสนับสนุนการจัดต้ังกองทุนวัคซีนป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า 
7. เพื่อสนับสนุนการรับบริจาคโลหิตของกาชาดจังหวัดขอนแก่น 
8. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี รู้จักรักษาความสะอาด 

 
 
งานที่ท า 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

- การจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ในการปฏิบัติงานนกเวลาราการ กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน 

- การจ้างเหมาบริการในการด าเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

- การจัดการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบลนางิ้ว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

- ให้บริการพ่นหมอกครัว  บริเวณอาคารบ้านเรือนของประชาชน เพื่อก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

- ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลบ้านเรือน  

- การสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
  
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  งบประมาณ         720,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน สาธารณสุข 

 

แผนงาน 

รายจ่าย/งบ 

งบ
บุคลากร 

งบด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

รวม 
หน่วยงาน 
เจ้าของ

งบประมาณ 

งาน 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

-แผนงานสาธารณสุข - - 700,000 20,000 - - - - 720,000 ส านักปลัด 

งานบริการท่ัวไป
เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 
(00221) 

            
รวม - - 700,000 20,000 - - - - 720,000 - - 

 
 

 



25 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
 

********************************************* 
 

รายจ่ายตามแผนงาน  ด้านบริการชุมชนและสังคม    แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดกิจกรรมด้านบริการชุมชนและสังคมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 

งานที่ท า 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

- งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  

- งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสวัสดิการสังคม 

- งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

- งานการสังคมสงเคราะห์ 

- งานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมต่าง ๆ 

- งานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมต่าง ๆ 

- งานการประสานหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย 

- งานคุ้มครองสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

- งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
  
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  งบประมาณ         240,000   บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม    แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 
 
 

แผนงาน 

รายจ่าย/งบ 

งบ 
บุคลากร 

งบด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

รวม 
หน่วย 

งานเจ้าของ
งบประมาณ 

งาน ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า 
สาธารณูปโภค 

-แผนสังคม
สงเคราะห์ 

- - 240,000 - - - - - 240,000 
กอง

การศึกษา 

งานสวัสดิการ 
สังคมและสังคม
สงเคราะห์ 
 (00232) 

            
รวม - - 240,000 - - - - - 240,000 - - 

 
 
 
 



 
 
 
 



27 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
 

********************************************* 
 

รายจ่ายตามแผนงาน  ด้านการเศรษฐกิจ    แผนงาน  การเกษตร 
 

วัตถุประสงค์ 
2. เพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการปลูกต้นไม้ในพื้นท่ีป่าชุมชนต าบล 

 
 
งานที่ท า 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

- ปลูกต้นไม้ในพื้นท่ีป่าชุมชนต าบล 

- ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
  
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  งบประมาณ         25,000   บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

ด้านการเศรษฐกิจ      แผนงาน การเกษตร 

 

แผนงาน 

รายจ่าย/งบ 

งบ 
บุคลากร 

งบด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

รวม 
หน่วย 

งานเจ้าของ
งบประมาณ 

งาน 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสดุ 

ค่า 
สาธารณูปโภค 

-แผนงานการเกษตร - - 25,000 - - - - - 25,000 ส านักปลัด 

งานอนุรักษ์
แหล่งน้ า 
และป่าไม้ 
(00322) 

            
รวม - - - - - - - - 25,000 - - 

 
 



 



29 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
 

*********************************************** 
 

รายจ่ายตามแผนงาน  ด้านบริการชุมชนและสังคม    แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
2. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เกิดความสามัคคีในการท างานร่วมกัน 
3. เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพจิตท่ีดีของคนในเขตต าบล  
4. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ของการท าปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรต าบลนางิ้ว 
5. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การรวมกลุ่ม  การมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้ ในลักษณะของการร่วมคิด  ร่วม

ท า ร่วมรับผิดชอบ เอการพึ่งตนเอง 
6. เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
7. เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
8. เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมแหล่งข่าวประชาชนจากทหารกองหนุน 
9. เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทส ารอง 
10. เพื่อสนับสนุนกลุ่มสตรีภายในต าบล 

งานที่ท า 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

- การจัดเวทีประชาคม เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ รับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

- การพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตของคนในชุมชนและผู้สูงอายุในต าบลนางิ้ว 

- การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการท าปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร 

- การสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

- การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- การสนับสนุนการฝึกอบรมแหล่งข่าวประชาชนจากทหารกองหนุน 

- การสนับสนุนการฝึกอบรมตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทส ารอง 

- การสนับสนุนกลุ่มสตรีภายในต าบล 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
  
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  งบประมาณ         370,000 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว   อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

แผนงาน 

รายจ่าย/งบ 

งบ
บุคลากร 

งบด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

รวม 
หน่วย 

งานเจ้าของ
งบประมาณ 

งาน 

ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- - 370,000 - - - - - 370,000 ส านักปลัด 

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง

ชุมชน 
(00252) 

            
รวม - - 370,000 - - - - - 370,000 - - 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 

 
******************************************* 

 
รายจ่ายตามแผนงาน  ด้านงบกลาง    แผนงาน  งบกลาง 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การบริหารงานท่ีไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. เพื่อให้การประสานงานระหว่างหนว่ยงานของรัฐและเอกชนและองค์กรอื่นใดเป็นไปตามเป้าหมายท่ี

ก าหนดไว้ 
3. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อมูล ผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
4. เพื่อให้มีเงินไว้ส ารองจ่ายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติสาธารณะ 

 
งานที่ท า 

งานงบกลาง 

- บริหารงานตามข้อผูกพันท่ีมีต่อกฎหมายหรือผู้ผูกพันไว้กับบุคคลภายนอก 

- ต้ังเงินส ารองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 

- ต้ังเงินส ารองจ่ายไว้ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
  
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  งบประมาณ         8,994,327       บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

ด้านงบกลาง   แผนงาน งบกลาง 

 

แผนงาน 

รายจ่าย/งบ 

 รวม 
หน่วย 

งานเจ้าของ
งบประมาณ 

งาน 

- แผนงานงบกลาง 8,994,327 8,994,327 ส านักปลัด 
งานงบกลาง 
(00411) 

     
     

รวม 8,994,327 8,994,327   
 
 
 



33 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 

 
************************************** 

 
รายจ่ายตามแผนงาน  ด้านบริการชุมชนและสังคม    แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อวางแผนสถิติการบริหารสาธารณะในเขตต าบลนางิ้ว 
2. เพื่อด าเนินการด้านวิศวกรรมให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามสุขลักษณะ 
3. เพื่อให้บริการสาธารณูปโภค งานสถานท่ีไฟฟ้าสาธารณะแก่ชุมชน  

 
งานที่ท า 

1. งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

- การบริหารงานบุคคล 

- การบริหารท่ัวไป 

- การวางแผนสถิติ  ฯลฯ 
 

2. งานไฟฟ้าถนน 

- การวิศวกรรม 

- การสาธารณูปโภค 

- งานสถานท่ีไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
  
   กองช่าง    งบประมาณ      1,791,005.-    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว   อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน เคหะและชุมชน 

 

แผนงาน 

รายจ่าย/งบ 

งบ
บุคลากร 

งบด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบ 
อุดหนุน 

รวม 
หน่วย 

งานเจ้าของ
งบประมาณ 

งาน ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่า

สาธารณูปโภค 

-  แผนงาน
เคหะและ 
ชุมชน 

832,440 20,000 624,165 215,000 - - - - 1,791,005 กองช่าง 

งานบริหารงาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับ 

เคหะและชุมชน 
(00241) 

 - - - - - 120,000 - - - กองช่าง งานไฟฟ้าถนน 
(00242) 

 - - - - - - - - - - - 
รวม 832,440 20,000 603,565 215,000 - 120,000 - - 1,791,005 - - 



 
 
 

 



35 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 

 
************************************** 

 
รายจ่ายตามแผนงาน  ด้านเศรษฐกิจ    แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อการวางแผนท่ีมีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจในเขตต าบลนางิ้ว 
2. เพื่อด าเนินการด้านท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้างรวมถึงส่ิงต่างๆ ท่ีติดตึงกับท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้าง 
3. เพื่อด าเนินการด้านงานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน  

 
งานที่ท า 

1. งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

- การบริหารงานบุคคล 

- การบริหารท่ัวไป 

- การวางแผน  ฯลฯ 
 

2. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

- งานส ารวจออกแบบ 

- งานควบคุมการก่อสร้าง 

- งานตรวจสอบการก่อสร้าง 

- งานศูนย์เครื่องจักรกล 

- งานควบคุมอาคารผังเมือง 

- งานควบคุมการซ่อมบ ารุงทาง/เครื่องจักร  ฯลฯ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
  
   กองช่าง    งบประมาณ      3,577,200.-    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว   อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

แผนงาน 

รายจ่าย/งบ 

งบ
บุคลากร 

งบด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

รวม 
หน่วยงาน 

เจ้าของ
งบประมาณ 

งาน 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสดุ 

ค่า 
สาธารณูปโภค 

-แผนงาน
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

- - - - - 3,577,200 - - 3,577,200 กองช่าง 
งานก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน 
(00312) 

 - - - - - - - -  - - 

 - - - - - - - -  - - 



รวม - - - - - 3,577,200 - - 3,577,200 - - 

 



37 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
 

*************************************** 
 

รายจ่ายตามแผนงาน  ด้านบริการชุมชนและสังคม    แผนงาน  การศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและร่วมบริหารจัดการด้านการศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสบการแก่นักเรียน 
3. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง  
4. เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กให้เหมาะสมตามวัย 
5. เพื่อสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์ เพื่อการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตต าบลนางิ้ว 

 
 งานที่ท า 

1. งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนระดับประถามศึกษา และมัธยมศึกษา 

- ส่งเสริมการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในทุกด้าน 

- สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของเด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ.
ในเขตต าบลนางิ้ว 

2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

- ส่งเสริมอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

- สนับสนุนเครื่องเล่น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการณ์เรียนรู้ของเด็ก 

- สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเอเขาสวนกวาง 

- ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนในเขตต าบลนางิ้ว 
3. งานระดับมัธยมศึกษา 

-ส่งเสริมแนวทางตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
  
   ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  งบประมาณ         6,528,388.- บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว   อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน การศึกษา 

 

แผนงาน 

รายจ่าย/งบ 

งบ 
บุคลากร 

งบด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ 
รายจ่าย 

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

รวม 
หน่วยงาน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
งาน ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

-  แผนงาน
การศึกษา 

1,623,564   20,000 867,000 1,062,024 128,000 47,000 - - 3,747,588 กองการศึกษา 
งานบริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

(00211) 
 

- - 1,159,800 - - - - 1,621,000 2,780,800 กองการศึกษา 
งานระดับก่อนวันเรียน

และประถมศึกษา 
(00212) 

 
- - - - - - - - - กองการศึกษา 

งานระดับมัธยมศึกษา 
(00213) 



รวม 1,623,564 20,000 867,000 1,062,024  128,000 47,000 - 1,621,000 6,528,388 - - 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 

 
***************************************** 

 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน   

ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่าง ๆ 
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ด้านการศึกษา  ทางด้านศาสนา แก่ประชาชนและเยาวชน  
4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

 
 งานที่ท า 

1. งานกีฬาและนันทนาการ 

- สนับสนุนและนันทนาการ  การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา  งานมวลชนและนันทนาการ 

- สนับสนุนการจัดงานเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวาง 

- สนับสนุนการจัดกิจกรรมออกร้านาชาดในงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเส่ียว และงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น 

2. งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

- ส่งเสริมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม  วิธีชีวิต ประเพณี
ท้องถิ่น  ภูมิปัญญาชาวบ้าน งาปลูกจิตส านึก 

- สนับสนุนการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมของสภาวัฒนธรรมอ าเภอ 
  
หน่วยงานรับผิดชอบ 
  
   ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  งบประมาณ         612,000      บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

แผนงาน 

รายจ่าย/งบ 

งบ
บุคลากร 

งบด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

รวม 
หน่วย 

งานเจ้าของ
งบประมาณ 

งาน ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า 
สาธารณูปโภค 

-แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

- - 227,000 - - - - 65,000 292,000 
กอง

การศึกษาฯ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 
(00262) 

 
 - - 250,000 - - - - 70,000 320,000 กอง

การศึกษาฯ 
งานศาสนาและ

วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
(00263) 

 - - - - - - - - - - - 



รวม - - 477,000 - - - - 135,000 612,000 - - 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน   ส านักงานปลัด  
************************************************* 

ด้านบริหารงานทั่วไป  รหัส   00100 
 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป (ส านักปลัด อบต.) (รหัส 00110)                              รวม   10,615,608    บาท 

 1.  งานบริหารท่ัวไป (รหัส 00111) รวม 10,615,608 บาท 

 1.1  งบบุคลากร (รหัส 520000) รวม 7,340,608 บาท 

  1.1.1  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว รวม 7,340,608 บาท 

  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (รหัส 521000) รวม 2,052,720 บาท 

แยกเป็น 1)  ประเภทเงินเดือนนายกอบต./รองนายก อบต. (รหัส 210100) จ านวน 514,080 บาท 

   

 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้ 

(1) เงินเดือนของนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800  บาท  
(2) เงินเดือนรองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท/คน รวม 2 คน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 
269,280  บาท 
 

   
2)  ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก (รหัส 210200)              จ านวน 42,120                                บาท 

   

      

     -  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   
แยกรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จ านวน 12 เดือน                     



เป็นเงิน 21,000 บาท  
(2) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 880 บาท/คน  รวม 2 คน  
จ านวน 12  เดือน เป็นเงินจ านวน 21,120  บาท 
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3)  ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  (รหัส 210300) จ านวน 42,120              บาท 

   

 

       -  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  
(2) ค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งรองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 880 บาท/คน  รวม 2 คน จ านวน 12  เดือน 
เป็นเงินจ านวน 21,120  บาท 
 

   

4) ประเภทเงนิค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล (รหัส 210400) จ านวน 86,400     บาท 

   

       -  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธาน 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
และหนังสือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  แยกรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. จ านวน 1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 
เป็นเงิน 86,400  บาท 

   

5) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (รหัส 
210600)      

จ านวน 1,368,000   บาท 

   

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 2) 



พ.ศ. 2557  และหนังสือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  แยกรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ค่าตอบแทนของประธานสภา อบต. จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงินจ านวน  134,640  บาท   

(2) ค่าตอบแทนของรองประธานสภาฯ  จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,180 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงินจ านวน  110,160  บาท   

(3) ค่าตอบแทนของคณะสมาชิกสภาอบต. จ านวน 12 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จ านวน 12 
เดือน  เป็นเงินจ านวน 1,036,800  บาท 

(4) ค่าตอบแทนเลขานุการสมาชิกสภา อบตง จ านวน  1  อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200  บาท/เดือน  
จ านวน  12  เดือน  เป็นเงินจ านวน   86,400  บาท   
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หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหัส 522000) รวม 5,287,888 บาท 

แยกเป็น 1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  (รหัส 220100) จ านวน 3,831,968     บาท 

   

 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ให้แก่ข้าราชการท้องถิ่น  ส านักปลัด อบต.นางิ้ว จ านวน  9  อัตรา  และกองคลัง จ านวน 4 อัตรา  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และจ านวนอัตราตามปรากฎในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2563 ) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้จ านวน  12  เดือน ดังนี้ 

   

ส านักปลัด  ประกอบด้วย 

1.1)  ปลัด อบต.   
1.2)  รองปลัด อบต.   
1.3)  หัวหน้าส านักปลัด อบต.   
1.4)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    
1.5)  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ    
1.6)  นักวิชาการตรวจสอบปฏิบัติการ   
1.7)  เจ้าพนักงานพฒันาชุมชนช านาญงาน   
1.8)  จพง.ป้องกันและสาธารณภัยช านาญงาน                        
1.9)  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   

กองคลัง  ประกอบด้วย 

1.1)  ผู้อ านวยการกองคลัง   
1.2)  นักวิชาการคลัง 



1.3)  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน   
1.4)  เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี 
 

   
2)  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน  (รหัส 220200)                               จ านวน 84,000   บาท 

   

     

 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2561 – 2563 )โดยค านวณต้ังจ่ายไว้จ านวน  12  เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 และหนังสือส านักงานงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 28 
ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
(การก าหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ ระดับ 8 ข้ึนไป ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง) รายละเอียด ดังนี้ 
   (1)  ค่าตอบแทนรายเดือนปลัด อบต. ระดับ 8  ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท/เดือน  
เป็นเงิน  84,000  บาท 
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3)  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง   (รหัส 220200)                                          จ านวน 168,000   บาท 

   

 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่ง บริหาร อ านวยการ ตามประกาศก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 และหนังสือส านักงานงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.3/ว 28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิ นค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน 
รายละเอียด ดังนี้ 

(1) เงินประจ าต าแหน่งปลัด อบต.   ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท  จ านวน   12  เดือน  เป็นเงิน   
          84,000  บาท   

(2) เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  ในอัตราเดือนละ  3,500 บาท จ านวน 12  เดือน  เป็น
เงิน  42,000  บาท 

(3) เงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด อบต. ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12  เดือน  เป็น
เงิน  42,000  บาท 

   
4)  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (รหัส 220600) จ านวน 1,011,920   บาท 

   

  

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ



บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว36  
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้างจ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561 -2563 ) รายละเอียด ดังนี้ 

(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ส านักปลัดจ านวน 5 อัตรา จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 650,000 บาท 
(2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองคลังจ านวน 3 อัตรา จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 361,920  บาท 

   
5)  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  (รหัส 220700)                       จ านวน 192,000 บาท 

   

 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372  ลงวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) รายละเอียด ดังนี้ 

     (1)  เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้างส านักปลัก จ านวน 5 อัตราๆ ละ 2,000 บาท 
จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  120,000  บาท  ประกอบด้วย 

1)  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ          จ านวน  1  อัตรา     
2)  ผช.เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล   จ านวน  1  อัตรา    
3)  ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จ านวน  1  อัตรา 
4)  พนักงานขับรถ                    จ านวน  1  อัตรา     
5)  พนักงานขับรถ                    จ านวน  1  อัตรา 
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     (2)  เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้างกองคลัง 3 อัตราๆ ละ 2,000 บาท จ านวน 12 
เดือน  เป็นเงิน  72,000  บาท ประกอบด้วย 

1) ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จ านวน 1 อัตรา   
2) ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้       จ านวน 1 อัตรา  
3) ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ                 จ านวน 1 อัตรา 

 

1.2  งบด าเนินงาน (รหัส 530000) รวม 2,726,000 บาท 

  

1.2.1  หมวดค่าตอบแทน  ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ รวม 2,340,000 บาท 

  

หมวดค่าตอบแทน (รหัส 531000)  รวม  35,000 บาท 

แยกเป็น 1) ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ อปท.(รหัส จ านวน 15,000 บาท 



310100)   

   

     

    1.1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เช่น ค่าเบ้ียประชุม ค่าพาหนะ
ค่าตอบแทนการออกข้อสอบในการสอบแข่งขัน คัดเลือก ค่าการตรวจค าตอบ หรือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
อื่นๆ ท่ีมีสิทธิได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555  จ านวน  5,000   บาท 
 

   

    1.2) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย   การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 จ านวน  10,000  บาท   
 

   
2)  ประเภทค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ (รหัส 310300)             จ านวน 5,000 บาท 

   

 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  พนักงานจ้างและอื่น ๆ  ท่ี
ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ   

-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 1562  ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม  2550 เรื่อง การ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   

3)  ประเภทค่าเช่าบ้าน  (รหัส 310400)                                                     จ านวน   5,000        บาท 

   

     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วย ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ละวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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4)  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (รหัส 310500)                                  จ านวน 10,000    บาท 

   

     -  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่ ผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล ท่ีมีสิทธิได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค. 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน  2559 เรื่อง 
ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0809.3/ว 1013  
ลงวันท่ี 18  กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือ



กระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0809.3/ว 4522  ลงวันท่ี 9  สิงหาคม  2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้อง 

  

หมวดค่าใช้สอย  (รหัส 532000) รวม 1,825,000 บาท 

แยกเป็น 1)  ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหัส 320100) จ านวน 500,000 บาท 

   

     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือส่ิงพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบ้ีย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดต้ังไฟฟ้า  ฯลฯ 

- ค่าติดต้ังไฟฟ้า   
(1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานท่ีราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดต้ัง

หม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 

(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
การเพิ่มก าลังไฟฟ้า    การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์   

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 7120  ลงวันท่ี 9  ธ.ค.  2559  เรื่อง 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  ลงวันท่ี 19  มี.ค.  2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และ

อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657  ลงวันท่ี 16  ก.ค.  
2556  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2)  ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธกีาร (รหัส 320200)                   จ านวน 60,000 บาท 

   
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล       



- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เพื่อจ่ายเป็น  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องด่ืม    
ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องในการเล้ียงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่าย
อื่น ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองหรือต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศตรวจเย่ียมหรือทัศน
ศึกษา ฯลฯ     

- โดยต้ังจ่ายตามเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี  28  ก.ค. 2548       
ในอัตราไม่เกินปีละร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินท่ีมีผู้อุทิศให้  ต้ังไว้เป็นจ านวน  30,000  บาท 
 

   

          (2)  ค่าเลี้ยงรับรอง  

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีได้รับ 
แต่งต้ังตามกฎหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องด่ืมต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเล้ียงรับรอง และค่าบริการอื่น 
ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยหรือ
การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้ังตามหลักเกณฑ์หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี  28  ก.ค. 2548      ต้ังไว้เป็นจ านวน  30,000  บาท 
 

   
3) ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัส 320300) 

  จ านวน   1,215,000   บาท 

   

   

(3.1) โครงการด าเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน     

จ านวน   250,000 บาท 

 
  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบอบ 
ประชาธิปไตย  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   

 
  

-  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานท่ี   
-  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์   
-  ค่าถ่ายเอกสาร     
-  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์   
-  ค่าหนังสือ   
-  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร   
-  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ   
-  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร   
-  ค่าของสมนาคุณ   

-  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม   
-  ค่าสมนาคุณวิทยากร   
-  ค่าอาหาร   
-  ค่ายานพาหนะ   
-  ค่าป้ายโครงการ   
-  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   
-  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ   
-  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับในการด าเนินงาน   
 

 
  

      -   เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔   หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน ท่ี มท 0890.4/ว 3992  ลงวันท่ี  2  ตุลาคม  2556  
เรื่อง  การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อด าเนินการเลือกต้ัง และ หนังสือกรมส่งเสริม



การปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0890.4/468 ลงวันท่ี  17 มกราคม  2556  
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(3.2)  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กร (Organization Development : OD) ของ
คณะผู้บริหาร ข้าราชการท้องถ่ิน  และพนักงานจ้างท้องถ่ิน                          จ านวน   100,000  บาท 

 
  

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กร (Organization  
 Development : OD) ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการท้องถิ่น และพนักงานจ้างท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่าย    
 ประกอบด้วย    

 
  

- ค่ายานพาหนะ 

- ค่าเช่าท่ีพัก   

- ค่าอาหาร 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 

 - ค่าสมมาคุณวิทยากร   

- ค่าป้ายโครงการ 

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

 
  

        -   เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  ข้อ  12   

-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าท่ี 114  ล าดับท่ี  197 

 
  

(3.3)  โครงการอบรม  และทัศนศึกษาดูงาน  เพื่อเพิ่มศักยภาพ  ของผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ข้าราชการท้องถ่ิน พนักงานจ้าง กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ อสม. และผู้น าหมู่บ้าน        จ านวน   300,000   
บาท 

 
  

     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรม และทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานจ้าง กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ อสม. และผู้น าหมู่บ้าน  โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   

 
  

- ค่ายานพาหนะ 

- ค่าเช่าท่ีพัก   

- ค่าอาหาร 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม
ค่าสมมาคุณวิทยากร  

- ค่าสมนาคุณในการดูงาน  

- ค่าป้ายโครงการ 

- ค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ 

 
  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  ข้อ 12 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี  114  ล าดับท่ี 198 
 

 
  

(3.4)  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร   จ านวน  50,000  
บาท 

 
  

     -   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

 
  

- ค่าจ้างเหมารถ  - ค่าป้ายโครงการ  



- ค่าเบี้ยเล้ียง  

- ค่าสัมมนาคุณวิทยากร 

- ค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ  

 
  

      -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    ข้อ 12  

     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี  113  ล าดับท่ี  195 
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(3.5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   จ านวน 500,000 บาท 

 
  

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย 

   

- ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง   

- ค่าพาหนะ   

- ค่าเช่าท่ีพัก   

- ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน 

- ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ   

- ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 

   

- ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ข้าราชการท้องถิ่น  และพนักงานจ้าง  ท่ีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  
ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   

   

     -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
 

   

(3.6)  ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา                            จ านวน 5,000 บาท 

   

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  ส ารับพิธีการวันส าคัญต่างๆ  ตาม
วาระโอกาสท่ีจ าเป็น  ความส าคัญ  และอื่นๆ 
 

  
 (3.7)  ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ จ านวน 10,000 บาท 

   

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดท่ีสาธารณะภายในเขตต าบล 
 

   

4)  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัส 320400)(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ)                                                                  จ านวน       50,000    บาท 

   

    -   เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ัง 
ค่าส่ิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
 (1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
 (2)  ค่าส่ิงของท่ีซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 



  

 

ค่าวัสดุ  (รหัส 533000) รวม  480,000  บาท 

แยกเป็น 1)  ประเภทวัสดุส านักงาน (รหัส 330100)                                              จ านวน 100,000 บาท 

   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติ  มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรืเปล่ียนสภาพ ไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง 
รายจ่าย 

   
2)  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัส 330300)                                       จ านวน 80,000       บาท 

   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรืเปล่ียนสภาพ ไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง 
รายจ่าย 
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3)  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (รหัส 330700)                                    จ านวน 30,000      บาท 

   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันรวมถึง
รายจ่าย 

   
4)  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ่ลื่น   (รหัส 330800)                                 จ านวน 200,000     บาท 

   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรืเปล่ียนสภาพ ไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง 
รายจ่าย 

   
5)  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัส 331400)                                               จ านวน 40,000   บาท 

   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรืเปล่ียนสภาพ ไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง 
รายจ่าย   
ข้อ 1), 2), 3), 4), 5) และ 6)  ดังต่อไปนี้ 
1.  รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2.  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บาท  
3.  รายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
 



   
6)  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (รหัส 331100)                                    จ านวน 10,000    บาท 

   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไป หรืเปล่ียนสภาพ ไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง 
รายจ่าย 

   
7)  ประเภทวัสดุอื่น ๆ (รหัส 331700)                                                       จ านวน 20,000    บาท 

   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติ       
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรืเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน เช่น  น้ าด่ืม  น้ าแข็ง  
ส าหรับผู้บริหารบริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างและประชาชนผู้มาติดต่อราชการท่ี
ส านักงาน อบต. นางิ้ว 
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1.2.2  หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัส 534000)                                          จ านวน 386,000       บาท 

แยกเป็น 1)  ประเภทค่าไฟฟ้า   (รหัส 340100)                                                จ านวน 250,000       บาท 

           -    เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงาน / ในท่ีสาธารณะ  หรือ   อาคารสถานท่ีท่ีอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  

 2)  ประเภทค่าโทรศัพท์  (รหัส 340300)                                                  จ านวน 10,000       บาท 
 

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน  ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ฯลฯ  และ ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ 
ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  
บ ารุงรักษาสาย และรายจ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 

  3)  ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (รหัส 340400)                                         จ านวน 10,000    บาท 
 

     -   เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าโทรเลข  ค่าธรรมเนียมการ 
โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และค่ารายจ่ายอื่น ๆ 

 4)  ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   (รหัส 340500)                       จ านวน 116,000   บาท 



   

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเล็กซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว    
ค่าวิทยุส่ือสาร  ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและ
ค่าส่ือสารอื่นๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 

  

1.3  งบลงทุน (รหัส 540000)                รวม 74,000 บาท 

   

1.3.1  หมวดครุภัณฑ์                                                                              รวม 74,000 บาท 

   

ค่าครุภัณฑ์ (รหัส 541000)                รวม 74,000 บาท 

   

1)  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (รหัส 410100)                               จ านวน          24,000 บาท 

   

1.1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  จ านวน 16,000 บาท 

   

     -      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับส านักงาน  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)     
ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า จ านวน  1   เคร่ือง    
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้  

   

     1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิกไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ 
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     2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
 - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 × 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า  12 นิ้ว  
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External)  จ านวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
 - มีช่องเช่ือต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ซอง 
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

   



 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac)และ Bluetooth  

   

1.2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอ้มติดตั้งถังหมกึพิมพ์(Ink Tank Printer) จ านวน 8,000 บาท 

   

     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์(Ink Tank 
Printer) จ านวน  1  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้  
 

1) เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi 
4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm) 
5) มีความเร็วในการพิมพส์ีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หนา้ต่อนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาท ี(ipm) 
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า – สี) ได้ 
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 X 600 dpi 
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
9) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า 
10) สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
12) มีช่องเช่ือม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
13) มีช่องเชื่อมระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1/100 Base – T หรอืดีกว่า จ านวนไมน่อ้ยกว่า 1  
     ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครื่องข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 
14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

  

2) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (รหัส 410800)                   จ านวน 50,000    บาท 

  

       (1) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง)   จ านวน   50,000    บาท 
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1.4  งบเงินอุดหนุน (560000)                                                                      จ านวน   475,000   บาท 

เงินอุดหนุน (561000)                                                                               จ านวน 475,000   บาท 

1) เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (610100)                                        จ านวน 35,000   บาท 

แยกเป็น 1.1) อุดหนุนเทศบาลต าบลเขาสวนกวาง  ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน



ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                     จ านวน    35,000   บาท 

  

    -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลต าบลเขาสวนกวางในการด าเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อ าเภอเขาสวนกวาง                                                                 

     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 115  ล าดับท่ี 201 

2) เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)                                                          จ านวน 160,000   บาท 

แยกเป็น 2.1) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง   ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อ าเภอ เขาสวนกวาง                                                                    จ านวน   30,000  บาท 

 
 

    -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอ าเภอเขาสวนกวาง   

     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 112 ล าดับท่ี 190 

  

2.2) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง  ตามโครงการงานเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางและ
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ประจ าปี 2563                                               จ านวน   60,000  บาท 

  

    -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง  ตามโครงการงานเทศกาลไก่ย่างเขา
สวนกวางและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจ าปี 2563 

     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 106 ล าดับท่ี 169 

  
  2.3) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง   ตามโครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติฯแบบแผน
รัฐพิธี                                                                                      จ านวน   15,000   บาท 

  

    -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวางตามโครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ 
แบบแผนรัฐพิธี   

     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) หน้า 105 ล าดับท่ี 168 
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  2.4) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง ตามโครงการจัดกิจกรรมเทศกาลงานไหม 



ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น                                  จ านวน   15,000   บาท 

  

     -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง  ตามโครงการจัดกิจกรรมเทศกาลงาน
ไหมประเพณีผูกเส่ียว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น   

      -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565 ) หน้า 106 ล าดับท่ี 170 

  

2.5)  อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  ตามโครงการอุดหนุนภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น                                                                        จ านวน   20,000  บาท 

  

     -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น   

     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565 ) หน้า 93  ล าดับท่ี 125 

  

2.6)  อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น  ตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น                                           จ านวน   20,000  บาท 

  

     -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น  ตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น   

     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 112  ล าดับท่ี 189        

3) เงินอุดหนุนหน่วยงานเอกชน  (610300)                                                   จ านวน 280,000 บาท 

แยกเป็น 3.1) อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในต าบลนาง้ิว  ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยงาน
สาธารณสุขมูลฐานในต าบลนาง้ิว หมู่ที่  1                                           จ านวน  15,000    บาท 

 
      -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในต าบลนางิ้ว  ตามโครงการ ส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุขมูลฐานในต าบลนางิ้ว  หมู่ท่ี 1  

      -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565 )  หน้า 87  ล าดับท่ี 110 
 

3.2) อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในต าบลนาง้ิว  ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยงาน
สาธารณสุขมูลฐานในต าบลนาง้ิว หมู่ที่  2                                           จ านวน  15,000    บาท 

 
      -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในต าบลนางิ้ว  ตามโครงการ ส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุขมูลฐานในต าบลนางิ้ว  หมู่ท่ี 2  

      -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565 )  หน้า 88  ล าดับท่ี 111 
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3.3) อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในต าบลนาง้ิว  ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยงาน
สาธารณสุขมูลฐานในต าบลนาง้ิว หมู่ที่  3                                          จ านวน  15,000    บาท 

 
     -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในต าบลนางิ้ว  ตามโครงการ ส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุขมูลฐานในต าบลนางิ้ว  หมู่ท่ี 3  

      -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565 )  หน้า 88  ล าดับท่ี 112 

 
3.4) อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในต าบลนาง้ิว  ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยงาน
สาธารณสุขมูลฐานในต าบลนาง้ิว หมู่ที่  4                                          จ านวน  15,000    บาท 

 
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในต าบลนางิ้ว  ตามโครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพงานสาธารณสุขมูลฐานในต าบลนางิ้ว  หมู่ท่ี 4  

      -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565 )  หน้า 88  ล าดับท่ี 113 

 
3.5) อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในต าบลนาง้ิว  ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยงาน
สาธารณสุขมูลฐานในต าบลนาง้ิว หมู่ที่  5                                          จ านวน  15,000    บาท 

 
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในต าบลนางิ้ว  ตามโครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพงานสาธารณสุขมูลฐานในต าบลนางิ้ว  หมู่ท่ี 5  

      -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565 )  หน้า 88  ล าดับท่ี 114 

 
3.6) อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในต าบลนาง้ิว  ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยงาน
สาธารณสุขมูลฐานในต าบลนาง้ิว หมู่ที่  6                                          จ านวน  15,000    บาท 

 
     -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในต าบลนางิ้ว  ตามโครงการ ส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุขมูลฐานในต าบลนางิ้ว  หมู่ท่ี 6  

      -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565 )  หน้า 89  ล าดับท่ี 115 
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3.7) อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในต าบลนาง้ิว  ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยงาน
สาธารณสุขมูลฐานในต าบลนาง้ิว หมู่ที่ 7                                            จ านวน  15,000    บาท 

 
      -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในต าบลนางิ้ ว  ตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุขมูลฐานในต าบลนางิ้ว  หมู่ท่ี 7  

      -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565 )  หน้า 89  ล าดับท่ี 116 

 3.8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในต าบลนาง้ิว ตามโครงการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย
ภายในหมู่บ้านนาง้ิว หมู่ที่ 1                                                               จ านวน  5,000  บาท 

       -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านในต าบลนางิ้ว  ตามโครงการก าจัดขยะมูลฝอย        
ส่ิงปฏิกูล  และน้ าเสียภายในหมู่บ้านนางิ้ว  หมู่ท่ี 1  

      -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า  93  ล าดับท่ี 126 

 3.9) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในต าบลนาง้ิว ตามโครงการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย
ภายในหมู่บ้านนาง้อง หมู่ที่  2                                                             จ านวน  5,000  บาท 

       -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านในต าบลนางิ้ว  ตามโครงการก าจัดขยะมูลฝอย        
ส่ิงปฏิกูล  และน้ าเสียภายในหมู่บ้านนาง้อง  หมู่ท่ี  2 

      -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า  93  ล าดับท่ี 127 

 3.10) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในต าบลนาง้ิว ตามโครงการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ า
เสียภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 3                                                   จ านวน  5,000  บาท 

      -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านในต าบลนางิ้ว  ตามโครงการก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิง
ปฏิกูล  และน้ าเสียภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์  หมู่ท่ี 3 



      -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า  93  ล าดับท่ี 128 

 3.11) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในต าบลนาง้ิว  ตามโครงการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ า
เสียภายในหมู่บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4                                                      จ านวน  5,000  บาท 

       -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านในต าบลนางิ้ว  ตามโครงการก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิง
ปฏิกูล  และน้ าเสียภายในหมู่บ้านแสงสว่าง  หมู่ท่ี 4 

      -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า  94  ล าดับท่ี 129 
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 3.12) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในต าบลนาง้ิว  ตามโครงการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ า
เสียภายในหมู่บ้านดงเย็น  หมู่ที่ 5                                                        จ านวน  5,000  บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในต าบลนางิ้ว  ตามโครงการก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล  
และน้ าเสียภายในหมู่บ้านดงเย็น  หมู่ท่ี 5 

      -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า  94  ล าดับท่ี 130 

 3.13) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในต าบลนาง้ิว  ตามโครงการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ า
เสียภายในหมู่บ้านขามปอ้ม หมู่ที่ 6                                                      จ านวน  5,000  บาท 

       -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านในต าบลนางิ้ว  ตามโครงการก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิง
ปฏิกูล  และน้ าเสียภายในหมู่บ้านขามป้อม  หมู่ท่ี 6  

      -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า  94  ล าดับท่ี 131 

 3.14) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในต าบลนาง้ิว  ตามโครงการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ า
เสียภายในหมู่บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7                                                         จ านวน  5,000  บาท 

       -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านในต าบลนางิ้ว  ตามโครงการก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิง
ปฏิกูล  และน้ าเสียภายในหมู่บ้านนาโพธิ์  หมู่ท่ี 7  

      -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า  94  ล าดับท่ี 132 

 3.15) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาง้ิว  ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม



พระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนาร ีหมู่ที่ 1                                           จ านวน  20,000  บาท 
 

     -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี หมูท่ี่ 1 
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) หน้า 89  ล าดับท่ี 117 

 3.16) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาง้อง  ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนาร ี หมู่ท่ี 2                                          จ านวน  20,000  บาท 

 
     -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาง้อง  ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี  หมูท่ี่ 2 
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) หน้า 90  ล าดับท่ี 118 
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 3.17) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนนสวรรค์  ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนาร ี หมู่ท่ี 3                                       จ านวน  20,000  บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนนสวรรค์ ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี หมูท่ี่ 3 

     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) หน้า 90  ล าดับท่ี 119 

 3.18) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแสงสว่าง  ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนาร ีหมู่ท่ี 4                                       จ านวน   20,000   บาท 

      -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแสงสว่าง ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสว่าง ควัฒนวรขัตติยราชนารีหมูท่ี่ 4 

     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) หน้า 91  ล าดับท่ี 120 



 3.19) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดงเย็น  ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนาร ีหมู่ท่ี 5                                           จ านวน  20,000  บาท 

 
     -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านขามป้อม ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี หมูท่ี่ 5 

     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) หน้า 91  ล าดับท่ี 121 

 3.20) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านขามป้อม  ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนาร ีหมู่ท่ี 6                                       จ านวน   20,000   บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านขามป้อม ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี  หมูท่ี่ 6 

     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) หน้า 92  ล าดับท่ี 122 
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 3.21) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาโพธิ์  ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 7                                จ านวน    20,000   บาท 

 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาโพธิ์ ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า  น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี หมูท่ี่ 7 
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) หน้า 92  ล าดับท่ี 123 
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ด้านบริหารงานทั่วไป รหัส 00100 

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน รหัส (00120) 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  รวม    80,000   บาท 
 

งบด าเนินการ   (รหัส 530000) รวม 80,000 บาท 

 หมวดค่าใช้สอย (รหัส 532000) รวม 80,000 บาท 

1.  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  รวม 50,000 บาท 



(รหัส 320300)     

 1.1   โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   จ านวน 30,000 บาท 

  -       -   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ในวันท่ี 22  
มีนาคมของทุกปี  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   

  - - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม    
- - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง   
- - ค่าถังแก๊ส   
- - ค่าอาหาร   

- - ค่าอาหารว่าง และค่าเครื่องด่ืม   
- - ค่าจัดท าป้ายโครงการ ฯ   
- - ค่าด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ  
- - ค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ 

   

- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท   0808.4/ว 3722  
ลว 10 ส.ค. 2555 
 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 110 ล าดับท่ี 184 

 1.2 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 10,000 บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ของ อบต. นางิ้ว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   

  -  ค่าเครื่องด่ืม น้ าด่ืม + น้ าแข็ง 
-  ค่าจัดท าป้ายรณรงค์ 
-  ค่าป้ายจุดบริการ 
-  ค่าป้ายศูนย์ปฏิบัติการฯ   

-  ค่าป่วยการสมาชิก อปพร. 
-  ค่าป่วยการเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ อปพร.  
-  ค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ 

       -  เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท   0804.5/ว 1634         
ลว 22 ก.ย. 2557 
     -  เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท   0810.4/ว 661           
ลว 9 มี.ค. 2561 

     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -2565 ) หน้า  111  ล าดับท่ี 187 
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 1.3 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ จ านวน 10,000 บาท 

       -   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล



สงกรานต์ อบต.นางิ้ว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเครื่องด่ืม  ค่าน้ าด่ืม  ค่าน้ าแข็ง ค่าจัดท าป้าย
รณรงค์,ป้ายจุดบริการ,ป้ายศูนย์ปฏิบัติการฯ  ค่าป่วยการสมาชิก อปพร. ค่าป่วยการเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ 
อปพร. และรายจ่ายอื่น ๆ 
 

      -  เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท   0804.5/ว 1634      
ลว 22 ก.ย. 2557 
      -  เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท   0810.4/ว 661       
ลว 9 มี.ค. 2561 
      -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้า 111 ล าดับท่ี  188 

 หมวดค่าวัสดุ (รหัส 533000) รวม 30,000 บาท 

 1. ค่าวัสดุอื่น ๆ ( รหัส 331700)                                                                    จ านวน 30,000 บาท 

   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุรักษาความปลอดภัยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัสดุ อุปกรณ์ใน 
การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยของ อปพร. เช่น เส้ือกั๊กสะท้อนแสงไฟฉาย กระบอง นกหวีด เส้ือเช้ิต 
และอื่น ๆ   
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     ด้านบริการชุมชนและสังคม  รหัส 00200 
3. แผนงานสาธารณสุข  รหัส 00220 

งานบริการทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข (รหัส 00211)             รวม    720,000  บาท 

งบด าเนินการ   (รหัส 530000) รวม     720,000    บาท 

 หมวดค่าใช้สอย (รหัส 532000) รวม     700,000    บาท 

1. รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

(รหัส 320300)  
รวม     100,000    บาท 

 1.1 โครงการฉีดพ่นหมอกควันและป้องกันโรคไข้เลือดออกในต าบลนาง้ิว จ านวน 50,000 บาท 
   

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฉีดพ่นหมอกควันและป้องกัน   โรคไข้เลือดออกในต าบลนา
งิ้วประจ าปีงบประมาณ  2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   

     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2561 -2565 ) หน้า  86  ล าดับท่ี  107    
 

 1.2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้า  น้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี 
ประจ าปีงบประมาณ 2563                                                           จ านวน  50,000   บาท 

  
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า  น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0102  ลว. 12 ม.ค. 2560 
-  เป็นไปตามหนังสือส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท   0810.5/1745 ลว 31 ส.ค. 2560 
-  เป็นไปตามหนังสือส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท   0810.5/1042 ลว 10 เม.ย. 2561 
 

 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -2565 ) หน้า 87 ล าดับท่ี  109   
  

 1.3 โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบลนาง้ิว     จ านวน 600,000 บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบลนางิ้ว  ส าหรับ 
บริการประชาชนในพื้นท่ีตลอด 24 ชม. โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
1) ค่าจ้างเหมาบริการ  ผู้อยู่เวรปฏิบัติงานประจ าหน่วยกู้ชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ในอัตรา
เวรละ 250 บาท ต่อคน วันละ 2 ช่วงเวลา คือ 
1.1) อยู่เวรช่วงกลางวัน ช่วงเวลา 07.30 -18.00 น.  และอยู่เวรช่วงเวลากลางคืนเวลา 18.00 - 07.30 น. 



ของวันรุ่งขึ้น  จ านวน 365 วัน 
1.2) ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายส าหรับผู้อยู่เวรปฏิบัติหน้าท่ีประจ าหน่วยกู้ชีพชุด ๆ ละ 1,500 บาท    
1.3) ค่ายาวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์สื่อสารท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานกู้ชีพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
1.4) ค่าฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและศึกษาดูงานตลอดปีงบประมาณ   

      -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 95  ล าดับท่ี 134 
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 หมวดค่าวัสดุ  (รหัส 533000) จ านวน 20,000    บาท 

 1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัส 330900) จ านวน 20,000    บาท 

  1.1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000     บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์และสารก าจัดยุ่งลาย  วัคซีนป้องกันโรคเท้าเปื่อยปากเป่ือย และ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์รายการอื่นๆ  

 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 86 ล าดับท่ี  105  
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ด้านบริการชุมชนและสังคม  รหัส 00200 

4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   รหัส 00250 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (รหัส 00252)    รวม     370,000   บาท 
 

งบด าเนินการ   (รหัส 530000) รวม    370,000 บาท 

 หมวดค่าใช้สอย (รหัส 532000) รวม    370,000 บาท 

1. รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
(รหัส 320300)    

รวม    370,000 บาท 

 1.1 โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินภายในต าบลนาง้ิว จ านวน  20,000 บาท 

       -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน 

     -   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับต าบล  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  

- ค่าอาหาร  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
- ค่าป้ายโครงการ  
- ค่าวัสดุ – อุปกรณ์  
- ค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ  

     -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856 ลว. 12 มี.ค. 2553 



     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 100 ล าดับท่ี 151-152   

 1.2 โครงการ อบต. นาง้ิวเคลื่อนที่พบประชาชน จ านวน 20,000   บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ อบต. นางิ้วเคล่ือนท่ีพบประชาชนประจ าปี 2563  
 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   

  - ค่าอาหาร  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม   
- ค่าป้ายโครงการ 

- ค่าวัสดุ – อุปกรณ์  
- ค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ  

 

        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -2565 )  หน้า 101   ล าดับท่ี 153 
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 1.3 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน 

และผู้ดูแล ผู้สูงอายุประจ าครัวเรือน                                         จ านวน  180,000  บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา 
สุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน และผู้ดูแล ผู้สูงอายุประจ าครัวเรือน ประจ าปี 2563 โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  

  - ค่าจ้างเหมารถ   
- ค่าเช่าท่ีพัก   
- ค่าเบ้ียเล้ียง  
- ค่าอาหาร  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  

- ค่าป้ายโครงการ  
- ค่าวัสดุ –อุปกรณ์   
- ค่าสัมมานาคุณวิทยากร  
- ค่าสัมมานาคุณในการศึกษาดูงาน 
- ค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 102  ล าดับท่ี 155 

 1.4 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน การลด คัดแยกขยะ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการท้องถ่ิน  ผู้น าหมู่บ้าน อสม. และประชาคมหมู่บ้าน    จ านวน  150,000   บาท  

   



- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน การลด คัดแยกขยะ  
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  
อสม. และประชาคมหมู่บ้าน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   
 

  - ค่าจ้างเหมารถ   
- ค่าเช่าท่ีพัก   
- ค่าอาหาร   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม    

- ค่าป้ายโครงการ   
- ค่าสัมมานาคุณวิทยากร   
- ค่าสัมมานาคุณในการศึกษาดูงาน   
- ค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ  

        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95 ล าดับท่ี  133 
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ด้านการเศรษฐกิจ  รหัส 00300 

5. แผนงานการเกษตร  รหัส 00320 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ (รหัส 00322)                        รวม   25,000 บาท 

งบด าเนินการ   (รหัส 530000) รวม  25,000 บาท 

 หมวดค่าใช้สอย (รหัส 532000) รวม  25,000 บาท 

1. รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(รหัส 320300) รวม  25,000 บาท 

 1.1 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรลงกรณฯ   
พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว                                                               จ านวน  20,000  บาท 



  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ 
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรลงกรณฯ   พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพื้นท่ีป่าสาธารณะประโยชน์
ต าบลนางิ้ว   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าพันธุ์กล้าไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าป้าย
โครงการ และรายจ่ายอื่นๆ  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) หน้า  109   ล าดับท่ี  179 
 

 1.2 โครงการปลูกหญ้าแฝกหนองผือต าบลนาง้ิว                                         จ านวน  5,000  บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกในพื้นท่ี 
ต าบลนางิ้ว  อันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดชฯ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพันธุ์กล้าไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
ค่าป้ายโครงการ  และรายจ่ายอื่นๆ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -2565 )  หน้า  109  ล าดับท่ี  181 
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       ด้านงบกลาง  รหัส 00400 

6. แผนงานงบกลาง   รหัส 00410 
 

งานงบกลาง  (รหัส 00410)  รวม   8,994,327  บาท 

 งบกลาง  (รหัส  510000) รวม   8,994,327  บาท 

1. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน  (รหัส 111100) รวม   8,594,327  บาท      



 1.1 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)(รหัส120100) จ านวน  182,127   บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.)  โดยค านวณจ่าย 
ในอัตราร้อยละ  1  ของประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ  2563  (จ านวน 18,212,700  บาท) 
(ยกเว้นประเภทพันธบัตร  เงินกู้  เงินท่ีมีผู้อุทิศให้  และเงินอุดหนุนไม่ต้องน ามารวมค านวณ)   

- เป็นไปตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.5/ว 29      
ลว. 12 ก.ค. 2560 

- เป็นไปตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.5/ว 30      
ลว. 12 ก.ค. 2560 

 1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (รหัส  110300) จ านวน  66,000  บาท 

  - เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนกังานจ้างในอัตราร้อยละ  5% ของค่าจ้าง  พร้อม 
กับหักค่าจ้างของพนักงานจ้าง ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย  

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 9 ลว. 22 ม.ค.  
2557 

- พระราชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ. 2533 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.  ด่วนท่ีสุด ท่ี  มท 0809.5/ว 81 ลว. 10 ก.ค.  

2557 

 1.3 เงินสมทบ สปสช. (โครงการอุดหนุนกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติระดับท้องถ่ิน)(รหัส 120100)   
                                                                                               จ านวน  92,000  บาท            

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  โดย องค์การบริหารส่วนต าบล 
ขนาดกลาง สมทบในอัตราร้อยละ  40  (ยอดเงินที่ สปสช. โอนมาของปี 2562  * 40%) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -2565 ) หน้า  92  ล าดับท่ี  124 
 

 1.4 เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  (รหัส  110900)     จ านวน  42,000  บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ภายในเขตต าบลนางิ้ว จ านวน 7 คนๆ ละ 500   
จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000 บาท    

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -2565 ) หน้า  96 ล าดับท่ี  138 
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งานงบกลาง  (รหัส 00411) (ต่อ)  

     งบกลาง  (รหัส  510000) (ต่อ)  

1. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน  (รหัส รหัส 111100)  

 1.5 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  (รหัส 110700) จ านวน   5,962,800  บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  ภายในเขตต าบลนางิ้ว  จ านวน 721 ราย จ านวน 12 เดือนๆ  
ละ 469,300 บาท เป็นเงิน  5,631,600 บาท   และเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ท่ีขึ้นทะเบียนไว้ จ านวน 46 
ราย จ านวน 12 เดือน เดือนละ 27,612 บาท  เป็นเงิน  331,200  บาท 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 96 ล าดับท่ี  136 
 

 1.6 เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ  (รหัส 110800) จ านวน   2,246,400  บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเบ้ียยังชีพผู้พิการ ภายในเขตต าบลนางิ้ว จ านวน 234 ราย  จ านวน  12  เดือน ๆ 
ละ 187,200 บาท เป็นเงิน  2,246,400 บาท   

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 96  ล าดับท่ี  137 
 

 1.7 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน       จ านวน  3,000  บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงนิทดแทน (ฉบับท่ี 2)          
พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 9 ธันวาคม 2561 

2. ประเภทเงินส ารองจ่าย (รหัส 111000) รวม    400,000  บาท 

 2.1 เงินส ารองจ่าย (รหัส 111000)     จ านวน  400,000 บาท 

  - เพื่อจ่ายในกรณีจ าเป็น  หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและจ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายใน 
การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิดจากอุบัติภัยและสาธารณภัยต่างๆ ท่ีไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า และอื่นๆ    
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน   กองคลัง 

********************************** 
ด้านบริหารงานท่ัวไป   รหัส 00100 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  รหัส 00110 
 

งานบริหารงานคลัง ( 00113)  รวม 474,000 บาท 

งบบุคลากร (รหัส 520000)     รวม - บาท 

งบด าเนินการ (รหัส 530000)                   รวม 440,000 บาท 

 
ค่าตอบแทน (รหัส 531000) รวม 30,000 บาท 

 

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          จ านวน 10,000 บาท 

 

 

 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ และคณะกรรมการอื่นๆ    
 

 

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  (รหัส  310300)           จ านวน 5,000 บาท 

 

 

 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกนอกเวลาราชการของข้าราชการท้องถิ่น และพนักงาน
จ้าง   

 
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัส 310500) จ านวน 10,000 บาท 

 

 

 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล  ได้แก่  พนักงานส่วนต าบล   ผู้บริหาร  
และ ผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้   

 
4. ค่าเช่าบ้าน  (รหัส  310400) จ านวน 5,000       บาท 

 
 

 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล และผู้มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านได้ 

 
ค่าใช้สอย  (รหัส  532000) รวม 280,000    บาท 



 
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้ซ่ึงบริการ (รหัส 320100)  จ านวน 120,000      บาท 

 
 

1.1  ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 110,000       บาท 

 

 

 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างท าของ  ค่าจ้างพิมพ์ส่ิงพิมพ์เพื่อโฆษณาและเผยแพร่  

ค่าจ้างเหมาก าจัดปลวก แมลง,ค่าจ้างเหมาเขียนป้ายประชาสัมพันธ์และจ้างเหมาต่าง ๆ   
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1.2   ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ จ านวน 5,000     บาท 

 
 

 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติ และข้อบังคับ   ต่าง ๆ และอื่น ๆ 

 
 

1.3   ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  จ านวน 5,000      บาท 

 
 

 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก าจัดและจัดเก็บส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  
 

 

 
2. รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (รหัส 320100)      จ านวน 10,000      บาท 

 

 

 

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคล หรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน หรือ 
เย่ียมชม หรือศึกษาดูงาน 

 

 

3.    รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ  (รหัส 320300) จ านวน 130,000     บาท 

 
 

3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร 

จ านวน 120,000   บาท 

 

 

 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกอาณาจักร  เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียง 
เดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างท่ัวไปท่ีสังกัดกองคลัง 
 

 
 

3.2   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ อบต.นาง้ิว  ประจ าปี จ านวน 10,000    บาท 

 

 

 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ อบต.นางิ้ว โดยมี 
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าป้ายโครงการ 
ค่าสัมมานาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาท าเอกสารแผ่นพับ แบบพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ  2563    

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าท่ี 93 ล าดับท่ี  99 



 
4.     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  (รหัส 320400) จ านวน 20,000     บาท 

 

 

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เช่น รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด   
เครื่องถ่ายเอกสาร และอื่นๆ   
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ค่าวัสดุ ( รหัส  533000) รวม   130,000 บาท 

 
1.   วัสดุส านักงาน (รหัส 330100) จ านวน 60,000 บาท 

 

 

 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานส่ิงของท่ีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น  เครื่องเขียน   
แบบพิมพ์  ส่ิงพิมพ์  ฯลฯ   

 
2.   วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัส 331400) จ านวน 60,000 บาท 

 

 

 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ  เช่น หมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นจัดเก็บข้อมูลและค่า 
จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์    
ตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และอื่นๆ 

 
3.   วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัส 330300) จ านวน 10,000 บาท 

 

 

 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานส่ิงของท่ีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น  เครื่องเขียน   
แบบพิมพ์  ส่ิงพิมพ์  ฯลฯ   

 

งบลงทุน      รวม          34,000 บาท 

 
 

 ค่าครุภัณฑ์  ( รหัส 541000) 
 

จ านวน 
 

34,000 
 

บาท 
 

 
 

1. ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  
 

 

 
 

1.1 ตู้เหล็ก แบบ 2 บานทบึ  จ านวน 22,000 บาท 

 

 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาททึบ จ านวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ  
5,500 บาทรายละเอียด ตู้เหล็กแบบ 2 บานทึบ มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน  

- คุณสมบัติตามมาตรฐานครุภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)  อ้างอิงจาก :  



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณปี 2561 
 

 
 

1.2 ค่าตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก แบบ 2 บาน  จ านวน 12,000 บาท 

 

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเล่ือนกระจกชนิด 2 บาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 2 ตู้ๆละ 6,000  

บาท มีแผ่นช้ันปรับระดับ 1 ช้ิน ขนาดไม่น้อยกว่า 40*87*148 ซม. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน     กองช่าง 
********************************** 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   รหัส 00200 

แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน (รหัส  00240 ) 

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (รหัส  00241) รวม 1,791,005      บาท 

 1.1 งบบุคลากร รวม 832,440       บาท 
 1.1.1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว รวม 832,440       บาท 

  1) เงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจ า) จ านวน 648,840    บาท 

  
 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินท่ีปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนต าบลสังกัดกองช่างและจ่าย 
เป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีจ านวน 2 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่ง  ผอ.กองช่าง และนายช่างโยธา             

  2) เงินประจ าต าแหน่ง   จ านวน 42,000   บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่  ผู้อ านวยการกองช่าง   

  3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 117,600   บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1 อัตรา จ านวน 12 เดือน 



  4) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง                                                                                        จ านวน 24,000   บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้าง  1  อัตรา  จ านวน  12  เดือน 

 1.2 งบด าเนินการ   รวม        838,565   บาท 

 1.2.1 ค่าตอบแทน    รวม 20,000   บาท 

  1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000   บาท 

  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

  2) ค่าเช่าบ้าน   จ านวน 5,000    บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนต าบล  และผู้มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านได้ในกองช่าง   

       3) เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร   จ านวน     10,000   บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร  
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 1.2.2 ค่าใช้สอย รวม 603,565   บาท 
  1) รายจ่ายเพื่อให้ได้ซ่ึงบริการ จ านวน 315,000  บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น  ค่าจ้างท าของ  ค่าจ้างพิมพ์ส่ิงพิมพ์เพื่อโฆษณาและ 
เผยแพร่  ค่าจ้างเหมาก าจัดปลวก  แมลง  ค่าจ้างเหมาเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างผู้ให้บริการ จ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างและจ้างเหมาต่างๆ   

  2) รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 5,000 บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ของกองช่าง   

  3) รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

รวม 80,000 บาท 

            3.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกอาณาจักร 

จ านวน 80,000 บาท 

   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร  เช่น  
ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน  ทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ให้แก่  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง



ท่ัวไปท่ีสังกัดกองช่างๆ 
   

  4)  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   จ านวน 203,565 บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ   เช่น  เครื่องปรับอากาศบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ส่ิงก่อสร้าง  และอื่นๆ   

 1.2.3 ค่าวัสดุ รวม 215,000   บาท 

  1) วัสดุส านักงาน   จ านวน 25,000   บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อส่ิงของท่ีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ          

  2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   จ านวน 150,000   บาท 

  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานไฟฟ้า  เช่น   ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  เทปพนสายไฟฟ้า   
สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า  สวิตช์ไฟฟ้า  ลูกถว้ยสายอากาศ  รีซีสเตอร์  มูฟวิ่งคอยส์  คอนเดนเซอร์  หลอด
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ขาหลอดฟูลออเรสเซนซ์  หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และช้ินส่วนวิทยุ เป็นต้น 

  3) วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000    บาท 

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี และอื่นๆ ฯลฯ   

  4) วัสดุคอมพิวเตอร์   จ านวน 20,000 บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น หมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นจัดเก็บข้อมูลและ 
ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  ตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  และ
อื่นๆ  ฯลฯ   
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2. งานไฟฟ้าถนน (รหัส 00242) รวม 120,000   บาท 

 2.1 งบลงทุน  รวม 120,000    บาท 

 ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 120,000    บาท 

  หมวดค่าที่ดินและก่อสร้าง (รหัส 542000) จ านวน 120,000    บาท 

 1. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสายแยกทางขก.5012 จากหน้าบ้านนายวัช
กร วิชัยวงษ์ ถึงบ้านนายเกรียงไกร  ค าหล้า บ้านนาง้ิว  หมู่ที่ 1 

จ านวน   60,000    บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสายแยกทาง ขก. 5012 จากบ้านนาย  
วัชกร  วิชัยวงษ์  ถึงบ้านนายเกรียงไกร  ค าหล้า บ้านนางิ้ว  หมู่ท่ี 1  ต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง  
จังหวัดขอนแก่น  ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร จ านวน 4 ต้น  พาดสายอลูมิเนียม หุ้มฉนวนแรง
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ด้านการเศรษฐกิจ รหัส 00300 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00310 
 

1. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (รหัส 00312) รวม 3,577,200    บาท 

 งบลงทุน รวม 3,577,200   บาท 

ต่ า ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทางยาว  160  เมตร  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี  78  ล าดับท่ี  80 

 2. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเส้นจากวัดศิริวรรณ -บ้านนางวาสนาดี   
โพธิ์สกุลพานิช  บา้นโนนสวรรค์  หมู่ที่ 3 
 

จ านวน   60,000    บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเส้นจากวัดศิริวรรณ - บ้านนางวาสนาดี   
โพธิ์สกุลพานิช  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ท่ี 3  ต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น ปักเสาคอนกรีต
อัดแรง ขนาด 8 เมตร จ านวน 4 ต้น  พาดสายอลูมิเนียม หุ้มฉนวนแรงต่ า ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร
ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทางยาว  160  เมตร 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี  77  ล าดับท่ี  76 
 



 ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัส 542000) รวม 3,577,200   บาท 

  หมวดค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (รหัส 420900)    

 1. การเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นแยก  ขก. 5012  ถึง
หน้าบ้านนายน้อยสิน  เคนเหมาะ  บ้านนาง้ิว ม.1             

จ านวน 303,000 บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต  เส้นแยก ขก. 5012  ถึงหน้าบ้านนาย
น้อยสิน  เคนเหมาะ  บ้านนางิ้ว ม.1  ต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 188 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.นางิ้ว ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี  55  ล าดับท่ี  14 

 2.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นแยก ขก.5012 ข้างสระน้ า                   
บ้านนาง้อง  หมู่ที่ 2 

จ านวน 400,200 บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นแยก ขก.5012 ข้างสระน้ าบ้านนาง้อง       
หมู่ท่ี 2ต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 188  เมตร   
หนา  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  0.50  เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  752 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.นางิ้ว ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าท่ี  58  ล าดับท่ี  22 

 3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัด-ข้างโรงเรียน        
บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 3 

จ านวน 362,000 บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัด-ข้างโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  หมู่ท่ี 3 
ต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 170 เมตร   หนา  
0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  0.50  เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  680 ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ี อบต.นางิ้ว ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี  62  ล าดับท่ี  36 

 4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นแสงสว่างไปโนนสมบูรณ์   
บ้านแสงสว่าง  หมู่ที่ 4      

จ านวน 422,400 บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นแสงสว่างไปโนนสมบูรณ์  บ้านแสงสว่าง  หมู่ท่ี 4
ต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  160  เมตร   หนา  
0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  0.50  เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  800 ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ี อบต.นางิ้ว ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี  58  ล าดับท่ี  23 
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 5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปฝายหัวเหว  บ้านขามป้อม  หมู่ที่ 6            จ านวน 404,300    บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปฝายหัวเหว บ้านขามป้อม หมู่ท่ี 6 ต าบลนางิ้ว  
อ าเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  190  เมตร   หนา  0.15  เมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  0.50  เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  760  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต. นางิ้ว ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี  57  ล าดับท่ี  19 

 6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงเย็น-ห้วยอีบิด บ้านดงเย็น หมู่ที่ 5        จ านวน 404,300   บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงเย็น-ห้วยอีบดิ  บ้านดงเย็น  หมู่ท่ี 5  ต าบล  
นางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  190  เมตร   หนา  0.15  
เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  0.50  เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  760  ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ี อบต.นางิ้ว ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี  57  ล าดับท่ี  18 

 7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโพธิ์-เชือ่มนาง้ิว-ค าแคน  
(เส้นนาครูสงวนศักด์ิ)  บ้านนาโพธิ์  หมู่ที่  7 

จ านวน 489,000   บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโพธิ์ – เช่ือมนางิ้ว - ค าแคน  (เส้นนาครูสงวน
ศักด์ิ)  บ้านนาโพธิ์  หมู่ท่ี  7  ต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น  ขนาดกว้าง  4.00  
เมตร  ยาว  230  เมตร   หนา  0.15  เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  0.50  เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
920  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.นางิ้ว ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี  57  ล าดับท่ี  21 

 8. การเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นแยก ขก.5012(ศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร) ถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านนาโพธิ์  หมู่ที ่7 

จ านวน   244,000    บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นแยก ขก.5012 (ศาลาท่ีพักผู้โดยสาร) ถึง
หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านนาโพธิ์ หมู่ท่ี 7 ต าบลนางิ้ว อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 151 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.นางิ้ว ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี  54  ล าดับท่ี  11 
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 9. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ท่ีท าการ อบต.นาง้ิว  จ านวน 483,000    บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ท่ีท าการ อบต.นางิ้ว  ต าบลนางิ้ว อ าเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น  ขนาดกว้าง 9 x 22   เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.นางิ้ว 
ก าหนด  (พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี  62  ล าดับท่ี  39 

 10. ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับลดราคาได้ (ค่า K)                    จ านวน    50,000    บาท                       

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ต้ังโดยเป็นไปตาม
หนังสือส่ังการกระทรวงการคลังด่วนท่ีสุดท่ี กค 0405. 2/ว 110 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561 ในการค านวณ
ประมาณการท่ีต้ังไว้ให้คิดร้อยละ 4 ของงบประมาณรายจ่ายประเภทส่ิงก่อสร้าง (ตามรายการท่ี (1) (2) 

 11. ค่าจ้างออกแบบเขียนแบบอาคาร ค่าเซ็นต์รับรองและแก้ไขแบบ    
                

จ านวน    15,000    บาท                       

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบเขียนแบบอาคาร ค่าเซ็นต์รับรองและแก้ไขแบบ    
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วอ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวดัขอนแก่น 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

****************** 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (รหัส  00200) 

กองการศึกษา งบด าเนินการ  7,380,388  บาท 

1. แผนงานการศึกษา(รหัส  00210)   รวม  6,528,388  บาท 

1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(รหัส 00211) รวม 3,747,588 บาท 

 งบบุคลากร (รหัส 520000)     รวม 1,623,564 บาท 

 1. เงินเดือน  ( ฝ่ายประจ า ) (รหัส 522000) รวม 1,623,564 บาท 

  (1.1) เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล(รหัส 220100) จ านวน 1,165,164   บาท 

  -    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้ข้าราชการท้องถิ่นจ านวน  2  ต าแหน่ง        จ านวน         533,040    บาท 
ได้แก่       

1)  ผู้อ านวยการกองการศึกษา    

2)  นักวิชาการศึกษา  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครู จ านวน 2 ราย                         จ านวน       632,124   บาท  

  (1.2) เงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล(รหัส 220300) จ านวน    42,000 บาท 



  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ให้แก่ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

  (1.3)   ค่าจ้างพนักงานจ้าง(รหัส 220600) จ านวน 216,000   บาท 

  -    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างท่ัวไปต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จ านวน  2  อัตรา     

  (1.4)   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(รหัส 220700)  จ านวน 24,000   บาท 

  -    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จ านวน  2  
อัตรา 

  (1.5)   เงินวิทยฐานะครูช านาญการ ค.ศ. 2 และ  ค.ศ.3 จ านวน 176,400   บาท 

  -    เพื่อจ่ายค่าวิทยฐานะครูช านาญการและครูช านาญการพิเศษ 
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งบด าเนินการ (รหัส 530000) รวม 2,077,024   บาท 

 ค่าตอบแทน (รหัส 531000) รวม 20,000   บาท 

  (1)  ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัส 310300) จ านวน       5,000    บาท 

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างในการท างานล่วงเวลาราชการ     

  (2)  ค่าเช่าบ้าน (รหัส 310400)  จ านวน 5,000 บาท 

      -  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนต าบลผู้มีสิทธิ์ 

  (3)   เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัส 310500)   จ านวน 10,000    บาท 

      -  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล   
 
 

 ค่าใช้สอย (รหัส 532000) รวม    867,000   บาท 

  (1)   รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ(รหัส 320100) จ านวน 459,000   บาท 

  (1.1)    ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 444,000   บาท 

  - เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ช่วยปฏิบัติราชการของค่าจ้างท างาน  ค่าจ้างท าส่ือส่ิงพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่  
ค่าจ้างเหมาก าจัดปลวก จ้าง  เหมาต่างๆ ของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว    

  (1.2)    ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  จ านวน       5,000    บาท 

       -    เพื่อเป็นค่าก าจัดส่ิงปฏิกูลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   



  (1.3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000    บาท 

       -   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดท าป้าย 
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
 

  (2)  รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ   (รหัส 320200) จ านวน 5,000    บาท 

  (2.1)   ค่าเลี้ยงรับรอง จ านวน 5,000    บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองการประชุม คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่าง ๆ หรือองค์กรปกครอง 
ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกสาร และอื่น ๆ   
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(3)   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

(รหัส 320300) 
จ านวน 303,000   บาท 

 (3.1)   โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จ านวน 150,000   บาท 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของ อบต.  
นางิ้ว  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  

- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
- ค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ี   
- ค่าเช่าเต็นท์   
- ค่าเช่าเครื่องเสียง  
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดท าฐานกิจกรรมการเรียนรู้ 
-  ค่าของรางวัลส าหรับการแสดงและการตอบค าถาม 
- ค่าสัมมนาคุณวิทยากร  
- ค่าจ้างเหมาชุดการแสดงรายการต่าง ๆ 
- ค่าจ้างเหมาเครื่องเล่นส าหรับเด็กท่ีมาร่วมกิจกรรม 
- ค่าป้ายโครงการ 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการจัดโครงการ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าท่ี  80  ล าดับท่ี  85 

 



 (3.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร 

จ านวน 150,000   บาท 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน  ราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียง 
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างท่ัวไปท่ีสังกัดกองการศึกษาฯ 

 (3.3)   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ านวน 3,000   บาท 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีส าราญ  
อบต.นางิ้ว  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าพันธุ์ต้นไม้  ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ ค่าดินปลูก
ต้นไม้ ค่าปุ๋ย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าท่ี 79  ล าดับท่ี 81 
 

(4)   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รหัส 320400) จ านวน 100,000 บาท 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่นอาคารศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กฯเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ต่างๆ 
 

 

 

      ค่าวัสดุ  (รหัส 533000) รวม   1,062,024 บาท 

 (1) วัสดุส านักงาน  (รหัส 330100) จ านวน 25,000 บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุส านักงาน ส่ิงของท่ีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร  เช่น  เครื่อง 

เขียน  แบบพิมพ์   แฟ้มเก็บเอกสาร  ฯลฯ 
   

 (2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัส 330200) จ านวน 10,000 บาท 
  -    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานไฟฟ้า  เช่น   ฟิวส์  เข็มขดัรัดสายไฟฟ้า  เทปพนสายไฟฟ้า   

สายไฟฟ้า  ปล๊ักไฟฟ้า  สวิตช์ไฟฟ้า  ลูกถว้ยสายอากาศ  รีซีสเตอร์  มูฟวิ่งคอยส์  คอนเดนเซอร์  
หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ขาหลอดฟูลออเรสเซนซ์  หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และช้ินส่วนวิทยุ เป็นต้น 
 

 (3)   วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัส 330300) จ านวน 20,000 บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด   ถ้วยชาม  แก้วน้ า  จานรอง  ซ้อน 

ซ้อม  น้ ายาท าความสะอาดพื้น และอื่นๆ                    
 

 (4) วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัส 331400) จ านวน 40,000 บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นจัดเก็บข้อมูล     

 (5)   วัสดุการศึกษา   (รหัส 331500) จ านวน 20,000 บาท 
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  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น ส่ือการเรียนรู้ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางิ้ว และอื่นๆ     

 (6) ค่าอาหารเสริม  (นม)  (รหัส 330400) จ านวน 937,024 บาท 
  (6.1) อาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาง้ิว   จ านวน 210,782 บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางิ้ว จ านวน 110 คน   

จ านวน  210,782 บาท  อัตราคนละ  7.37  บาท  จ านวน  260  วัน  เป็นเงินจ านวน 210,782  บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าท่ี  81  ล าดับท่ี  90   

  (6.2)  อาหารเสริม(นม) ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพืน้ที่  
อบต.นาง้ิว 

จ านวน 726,242 บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นท่ี อบต.นางิ้ว  
จ านวน 5 แห่งๆ ละ 260 วัน  อัตราคนละ  7.37  บาท ต่อคน   เป็นจ านวนเงิน  726,242 บาท  ดังนี้      

   โรงเรียนนางิ้ว – นาโพธิ์          จ านวน  107 คน  เป็นเงิน  205,034  บาท 
โรงเรียนบ้านนาง้อง               จ านวน   65 คน   เป็นเงิน  124,553  บาท 
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์          จ านวน   57 คน   เป็นเงิน  109,224  บาท 
โรงเรียนบ้านแสงสว่าง            จ านวน   73 คน   เป็นเงิน  139,883  บาท 
โรงเรียนบ้านขามป้อม- ดงเย็น   จ านวน   77 คน   เป็นเงิน  147,548  บาท 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าท่ี  84 ล าดับท่ี  99 

 (7)   วัสดุอื่น ๆ จ านวน 10,000 บาท 
 
 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าด่ืมน้ าแข็งส าหรับเด็กในศูนย์เด็กเล็กครูและบุคลากรในศูนย์และประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ 

        82 

ค่าสาธารณูปโภค (รหัส 534000) รวม 128,000   บาท 

 1. ค่าไฟฟ้า (รหัส 340100) จ านวน 100,000    บาท 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าท่ีใช้ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อบต.นางิ้ว   
 2. ค่าน้ าประปา  (รหัส 340300)  จ านวน 8,000    บาท 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีส าราญ     

 3. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  (รหัส 340500)  จ านวน 20,000    บาท 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียมใช้ประจ าท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อบต.  นางิ้ว 

งบลงทุน รวม 47,000 บาท 

 ค่าครุภัณฑ์  (รหัส 541000) จ านวน 47,000 บาท 



 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 37,000 บาท 

  (1.1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One จ านวน 23,000 บาท 

  -      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์All In One ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  1   เคร่ือง    
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเช่ือมต่อ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
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   (1.2) เคร่ืองพิมพ์ Multifunction                                                  จ านวน   8,000   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ส าหรับงานพิมพ์ จ านวน  1   เครื่อง    
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้  

- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer,Copies,Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก (Ink Tank Printer) จากโรงงานผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 



- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพ
ต่อนาที (IPM) 

- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (PPM) หรือ 5 ภาพต่อ
นาที (ipm) 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4(ขาวด า-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) USB.2.0 หรือดีกว่า จ านวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) c[[ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่

น้อย1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n)ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legel และ Custer 

 

 2. ครุภัณฑ์ส านักงาน                                                                    จ านวน   11,000    บาท 

  (2.1)  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  แบบ 2 บาน จ านวน 1 หลัง                  จ านวน   11,000    บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้  
- ตู้เหล็กแบบบานเลือ่นกระจกชนิด 2 บาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 2 ตู้ๆละ 5,000 บาท มีแผ่น

ชั้นปรับระดับ 1 ช้ิน ขนาดไม่น้อยกว่า 40*87*148 ซม 

 3.    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                             จ านวน    5,000    บาท 

  (3.1) ตู้กับข้าว จ านวน  1 หลัง                                                      จ านวน    5,000   บาท 

       -    เพื่อจ่ายเปน็ค่าตู้กับข้าว อลูมิเนียมพิเศษ RT 9 ประตู  จ านวน  1 หลัง  

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้  

    -    ตู้กับข้าวผลิตจากอะลูมิเนียม และกระจก ไม่เป็นสนิม  
     -   ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 120 ซม. * ยาว 176 ซม. ลึก 46 ซม.                                                                           
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2. ด้านบริการชุมชนและสังคม (รหัส  00200) 

1. แผนงานการศึกษา (รหัส  00210)      



1.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (รหัส 00212) รวม 2,780,800 บาท 

 งบด าเนินการ (รหัส 530000) จ านวน 1,159,800 บาท 

 ค่าใช้สอย (รหัส 532000) จ านวน 1,159,800 บาท 

 1. รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
หมวดอื่น ๆ  (รหัส 320300) 

จ านวน 1,159,800 บาท 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 

  1.1)  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 130,000 บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้บริหาร  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  

  -   ค่ายานพาหนะ                    
-   ค่าเช่าท่ีพัก                   
-   ค่าอาหาร 
-   ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม                  
-   ค่าสมนาคุณวิทยากร           

-   ค่าวัสดุ เครื่องเขียน   
-   ค่าป้ายโครงการ                    
-   ค่าสมนาคุณในการดูงาน    
-   ค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ 
      

  -     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าท่ี  80  ล าดับท่ี  84  

  (1.2)  โครงการปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง จ านวน 5,000    บาท 

        - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย 

-  ค่าอาหาร                         
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
-  ค่าป้ายโครงการ                 
-  ค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ 

      -      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าท่ี  80  ล าดับท่ี  86  
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  1.3)   ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาง้ิว จ านวน 539,000    บาท 

        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ในการด าเนินโครงการอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางิ้ว   
จ านวน  110 คนๆ ละ 20  บาท ต่อวัน จ านวน 245 วัน 

      -   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด มท 0816.2/ว 3274  ลว 19  มิ.ย.  61 
      -   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าท่ี  81  ล าดับท่ี  91 

  1.4)  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน การสอนของศูนย์พฒันาเดก็เลก็ (รายหัว) จ านวน 187,000    บาท 

  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการเรียน การสอนระดับปฐมวัย (อายุ 2 – 5 ปี)  
จ านวน 110  คน ๆ ละ 1,700 บาท (รายหัว)  /1 ปีการศึกษา 

      -   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด มท 0816.2/ว 3274  ลว 19  มิ.ย.  61 
      -   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าท่ี   82  ล าดับท่ี  93 

   1.5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จ านวน 67,800    บาท 

        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินส าหรับเด็กปฐมวัย ( อายุ 3 - 5 ปี ) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด
โพธิ์ศรีส าราญ อบต.นางิ้ว  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  

1)  ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ  200 บาท/ปี  จ านวน 60 คน  เป็นเงิน 12,000  บาท 

2)  ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จ านวน 60 คน  เป็นเงิน 12,000  บาท 

3)  ค่าเครื่องแบบเรียน อัตราคนละ  300 บาท/ปี  จ านวน 60 คน  เป็นเงิน 18,000  บาท 

4)  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ  430 บาท/ปี  จ านวน 60 คน  เป็นเงิน 25,800  บาท 

     -   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด มท 0816.2/ว 3274  ลว 19  มิ.ย.  61 
     -   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   หน้าท่ี  82  ล าดับท่ี  92 

  1.6) โครงการงานกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีส าราญ อบต.นาง้ิว จ านวน 15,000   บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการงานกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางิ้ว โดยมี 
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  

  - ค่าป้ายโครงการ 
- ค่าอาหาร 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานท่ี 
- ค่าเช่าเครื่องเสียง 
- ค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆ 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 103  ล าดับท่ี  156  
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  1.7)  โครงการศึกษาดูงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด็กวัดโพธิ์ศรี
ส าราญ อบต.นาง้ิว 

จ านวน 100,000 บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการศึกษาดูงานธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

อบต.นางิ้ว  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  

- ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 
- ค่าอาหารและเครื่องด่ืม 
- ค่าสมนาคุณในการดูงาน 
- ค่าป้ายโครงการ 
- ค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 79 ล าดับท่ี  83   

  1.8)  โครงการจัดนิทรรศการ ผลงานเด็กนักเรียนและอาเซียน ศพด.วัด
โพธิ์ศรีส าราญ อบต.นาง้ิว 

จ านวน 20,000   บาท 

       -   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็กนักเรียนและอาเซียน ศพด.     
วัดโพธิ์ศรีส าราญ อบต.นางิ้ว  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  

-  ค่าป้ายโครงการ 
-  ค่าอาหาร 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
-  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ์ในการจัดท าบอร์ดนิทรรศการผลงานเด็ก  
-  ค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ 

     -   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 79 ล าดับท่ี  82   

  1.9)  โครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับอ าเภอเขาสวนกวาง จ านวน 20,000 บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับอ าเภอเขาสวนกวาง         
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

- ค่าเช่าชุดการแสดง  



- ค่าบริการแต่งหน้า  ท าผม 
- ค่าอาหาร 
- ค่ายานพาหนะ 
- ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
- ค่าป้ายโครงการ 
-    ค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ  
 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 25645)  หน้า 80  ล าดับท่ี  87 
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  1.10) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัด จ านวน 30,000 บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัดขอนแก่น  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

  - ค่าเช่าชุดการแสดง  
- ค่าบริการแต่งหน้า  ท าผม 
- ค่าอาหาร 
- ค่ายานพาหนะ 

- ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
- ค่าป้ายโครงการ 
-    ค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า  81  ล าดับท่ี  88 

          1.11) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาง้ิว จ านวน 20,000 บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัดขอนแก่น   
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

  - ค่าอาหาร 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
- ค่าป้ายโครงการ 

- ค่าวัสดุ  และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในโครงการ 
- ค่าพันธุ์พืชผักชนิดต่าง ๆ 
- ค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า  98  ล าดับท่ี  143     

          1.12) โครงการฟันสวยยิ้มหวาน จ านวน 6,000 บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฟันสวย ยิ้มหวาน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

- ค่าอาหาร 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 



- ค่าป้ายโครงการ 
- ค่าวัสดุ  และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในโครงการ 
- ค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า  81 ล าดับท่ี  89 

1.13) จ่ายค่าส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางิ้ว  
 จ านวน 20,000  บาท 

    -    ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปี 2563 

 
 

     88 
 

 งบเงินอุดหนุน(รหัส 560000)   รวม 1,621,000   บาท 

  อุดหนุนส่วนราชการ (รหัส 610200)  จ านวน 1,621,000   บาท 

 1. อุดหนุนโรงเรียนสังกัด  สพฐ. ในเขตพื้นที่ต าบลนาง้ิว ตามโครงการ
อาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กจนถึงประถมศึกษาปีที่  6   

จ านวน 1,516,000   บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัด  สพฐ. ในเขตพื้นท่ีต าบลนางิ้ว ตามโครงการอาหาร
กลางวัน 

ส าหรับเด็กเล็กจนถึงศึกษาปีท่ี  6  จ านวน  5  โรงเรียน จ านวน  200  วัน อัตราคนละ 20  บาท  100 %  
ดังนี ้
-  โรงเรียนนางิ้ว – นาโพธิ์            จ านวน 107 คน         เป็นเงิน 428,000  บาท 
-  โรงเรียนบ้านนาง้อง                 จ านวน  65 คน          เป็นเงิน 260,000  บาท 
-  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์            จ านวน  57 คน          เป็นเงิน 228,000  บาท 
-  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง              จ านวน  73 คน          เป็นเงิน 292,000  บาท 
-  โรงเรียนบ้านขามป้อม - ดงเย็น    จ านวน  77 คน          เป็นเงิน 308,000  บาท 

     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี (พ.ศ. 2561 – 2565)   หน้าท่ี  84-85  ล าดับท่ี   100-104 
 

 2. อุดหนุนโรงเรียนในเขตต าบลนางิว้ ตามโครงการแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 105,000 บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตต าบลนางิ้วตามโครงการแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน ดังนี ้

   

-  อุดหนุนโรงเรียนบ้านนางิ้ว – นาโพธิ์     เป็นเงิน  25,000 บาท 



-  อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาง้อง           เป็นเงิน  20,000 บาท 
-  อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์           เป็นเงิน  20,000 บาท 
-  อุดหนุนโรงเรียนบ้านแสงสว่าง           เป็นเงิน  20,000 บาท 
-  อุดหนุนโรงเรียนบ้านขามป้อม – ดงเย็น เป็นเงิน  20,000 บาท 
 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าท่ี  82-83  ล าดับท่ี  94-98 
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ด้านบริการชุมชนและสงัคม (รหัส 00200) 

 2. แผนงานสังคมสงเคราะห์ (รหัส 00230)  รวม  240,000    บาท 
 
2.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (รหัส 00232)  รวม 240,000 บาท 

งบด าเนินการ   (รหัส 530000) รวม 240,000 บาท 

ค่าใช้สอย    (รหัส 532000) จ านวน 240,000 บาท 

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหัส 320100)  จ านวน 240,000 บาท 

 (1.1)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจ้างเหมารถ รับ - ส่ง เด็กผู้ด้อยโอกาส
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นางิ้ว จ านวน 240,000 บาท 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจ้างเหมารถ รับ - ส่ง  เด็กผู้ด้อยโอกาส ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลนางิ้ว 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าท่ี  96  ล าดับท่ี  135 
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ด้านบริการชุมชนและสงัคม (รหัส  00200) 

3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(รหัส  00260)   จ านวน 612,000 บาท 

3.1 งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   (รหัส 00262)  รวม 292,000 บาท 

 งบด าเนินการ   (รหัส 530000) รวม 227,000 บาท 

 ค่าใช้สอย    (รหัส 532000) จ านวน 220,000 บาท 

 1. รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ  
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (รหัส 320300) 

จ านวน    220,000 บาท 

  (1.1)  โครงการส่งนักกีฬาของ อบต.นาง้ิว เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จ านวน 20,000 บาท 

  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งนักกีฬาของ อบต. นางิ้ว เข้าแข่งขันกีฬา โดยมีค่าใช้จ่าย 
ประกอบด้วย 



  - ค่าอุปกรณ์กีฬา 
- ค่าชุดกีฬา 
- ค่าอาหาร 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
- ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ควบคุม 

- ค่าตอบแทนส าหรับบุคคลท่ีมิใช่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา 
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีใช้ในการแข่งขันกีฬา 

 

        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าท่ี  103  ล าดับท่ี  157 

  (1.2)  โครงการจัดงานกีฬาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอเขาสวน
กวาง(เจ้าภาพจัดงานกีฬา)  

 

จ านวน 200,000 บาท 

  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานกีฬาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอเขาสวน
กวาง  

(เจ้าภาพจัดกีฬา)  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
  -    ค่าชุดกีฬา                         

-    ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
-    ค่าอาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ 
-    ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน 
-    ค่าอุปกรณ์กีฬา 
-    ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีสนามแข่งขัน 

-   ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขันกีฬา 
-   ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
-   ค่าป้ายโครงการ                
-   ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล 
-   ค่าเงินหรือของรางวัล 
-   ค่าจัดท าเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ 

  - ค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ เช่น การจัดพิธีเปิด – ปิดการแข่งขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต ค่า
เวชภัณฑ์  และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ 
   

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าท่ี  103  ล าดับท่ี  158 
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 ค่าวัสดุ (รหัส 533000) จ านวน   7,000 บาท 

 2.1   ค่าวัสดุกีฬา  (รหัส 331300) จ านวน      7,000 บาท 

  - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาหมู่บ้าน  ตามนโยบายจัดหาอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ซึ่งได้เปล่ียนแปลง 
จัดสรรให้ องค์การบริหารส่วนต าบล  ในรูปเงินอุดหนุนรวมและให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้ังจ่ายใน
งบประมาณ เงินอุดหนุนและค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ  ส าหรับศูนย์กีฬาต าบลนางิ้ว  เพื่อส่งเสริมการกีฬา
ในเขตต าบลนางิ้ว      
 

 งบเงินอุดหนุน (รหัส 560000) รวม 65,000   บาท 



 1.   อุดหนุนส่วนราชการ (รหัส 610200)  จ านวน     30,000    บาท 

  1.1)   อุดหนุนโรงเรียนในเขตต าบลนางิ้ว ตามโครงการแข่งขันกีฬา 
(กลุ่ม)โรงเรียนเขตต าบลนางิ้ว 

จ านวน 30,000    บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตต าบลนางิ้ว  ตามโครงการแข่งขันกีฬา (กลุ่ม) โรงเรียนเขต
ต าบลนางิ้ว   

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าท่ี  106 ล าดับท่ี  171 
 

 2.   อุดหนุนเอกชน (รหัส 610300) รวม 35,000     บาท 

  2.1)   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตามโครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชน หมู่ท่ี 1  

จ านวน 5,000 บาท 

  2.2)   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตามโครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชน หมู่ท่ี 2  

จ านวน 5,000 บาท 

  2.3)   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตามโครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชน หมู่ท่ี 3  

จ านวน 5,000 บาท 

  2.4)   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตามโครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชน หมู่ท่ี 4  

จ านวน 5,000 บาท 

  2.5)   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตามโครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชน หมู่ท่ี 5  

จ านวน 5,000 บาท 

  2.6)   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตามโครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชน หมู่ท่ี 6  

จ านวน 5,000 บาท 

  2.7)   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตามโครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชน หมู่ท่ี 7  จ านวน 5,000 บาท 

  - ล าดับข้อท่ี 2.1)  - 2.7) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตามโครงการแข่งขันกีฬา 
ชุมชนต้านยาเสพติด หมู่ท่ี 1 – 7 ในต าบลนางิ้ว 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าท่ี  107-108  ล าดับท่ี  172-178 
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3.2 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  (รหัส 00263)   รวม     320,000   บาท 

 งบด าเนินการ (รหัส 530000)      รวม         250,000    บาท 

 ค่าใช้สอย  (รหัส 532000)      จ านวน    250,000   บาท 



 1. รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ (รหัส 320300) 

จ านวน    250,000   บาท 

  1.1)  โครงการประเพณีเข้าพรรษา จ านวน 120,000    บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจ าปี 2563   
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

     กิจกรรมแห่เทียน 

- ค่าถวายปัจจัยพระสงฆ์ 
- ค่าจ้างเหมาขบวนแห่เทียน 
- ค่าจัดเตรียมและจัดเก็บสถานท่ีจัดงาน 
- ค่าป้ายโครงการ 
- ค่าน้ า น้ าแข็ง และเครื่องด่ืม 
- ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง 
- ค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้าท่ี  83   ล าดับท่ี  76 
กิจกรรมทอดเทียน 

  - ค่าเงินรางวัลการประกวดร้องสรภญัญะ 
- ค่าเงินรางวัลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
- ค่าจ้างเหมาตกแต่งจัดเตรียมและจัดเก็บสถานท่ีจัดงาน 
- ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง 
- ค่าป้ายโครงการ 
- ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล 
- ค่าจ้างเหมาจัดท าประกาศนียบัตร 
- ค่าน้ า น้ าแข็ง และเครื่องด่ืม 
- ค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ 

 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าท่ี  103   ล าดับท่ี  159 
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  1.3)  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์    เป็นเงิน   130,000    บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2563    
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  

กิจกรรมรดน้ าด าหัว 

- ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมและจัดเก็บสถานท่ีจัดงาน 
- ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง 
- ค่าป้ายโครงการ 
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
- ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งรถแห่พระ 
- ค่าน้ า น้ าแข็ง และเครื่องด่ืม 
- ค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ 

 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าท่ี  104  ล าดับท่ี  160 

 งบเงินอุดหนุน(รหัส 560000)  รวม       70,000    บาท 

 1.    อุดหนุนเอกชน (รหัส 610300) รวม       70,000    บาท 

  1.1   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  หมู่ท่ี 1   จ านวน     10,000   บาท 

  1.2   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาง้อง  หมู่ท่ี 2  จ านวน     10,000   บาท 

  1.3   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนนสวรรค์  หมู่ท่ี 3   จ านวน     10,000   บาท 

  1.4   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแสงสว่าง  หมู่ท่ี 4   จ านวน     10,000   บาท 

  1.5   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดงเย็น  หมู่ท่ี 5   จ านวน     10,000   บาท 

  1.6   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านขามป้อม  หมู่ท่ี 6   จ านวน     10,000   บาท 

  1.7   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาโพธิ์  หมู่ท่ี 7   จ านวน     10,000   บาท 

  -   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก หมู่ท่ี  
1 – 7 ในต าบลนางิ้ว 

-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าท่ี  104 - 105  ล าดับท่ี  161 - 167 

 
 
 
 



 


