






ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง
อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียง จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหาร
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะ
การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 95,739,957.46 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 121,048,070.68 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 34,867,146.30 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
11,646.60 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 12 โครงการ รวม 2,375,413.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 51,110,470.54 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 835,846.78 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 462,536.35 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 449,012.56 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 9,040.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 20,721,283.17 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 28,632,751.68 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 258,152.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 31,649,518.26 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 15,266,501.50 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,395,853.50 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,635,923.26 บาท

งบลงทุน จํานวน 479,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,872,240.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 258,152.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 3,791,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียง
อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 755,352.86 5,051,000.00 5,074,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

679,164.10 497,000.00 684,200.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 569,440.51 497,000.00 569,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 24,370.00 51,000.00 51,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 5,000.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,028,327.47 6,101,000.00 6,383,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 25,125,341.70 27,257,900.00 26,640,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

25,125,341.70 27,257,900.00 26,640,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 32,926,533.00 32,000,000.00 33,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

32,926,533.00 32,000,000.00 33,000,000.00

รวม 60,080,202.17 65,358,900.00 66,023,200.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียง
อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 17,204,023.00 19,701,020.00 20,256,410.00

งบบุคลากร 11,893,870.00 17,603,680.00 17,861,190.00

งบดําเนินงาน 4,756,226.49 12,759,500.00 13,741,400.00

งบลงทุน 4,124,695.00 11,424,700.00 9,728,500.00

งบเงินอุดหนุน 3,866,666.18 3,840,000.00 4,435,700.00

งบรายจ่ายอื่น 18,500.00 30,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 41,863,980.67 65,358,900.00 66,023,200.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง
อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,730,260

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 530,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,328,700

แผนงานสาธารณสุข 2,022,210

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,214,880

แผนงานเคหะและชุมชน 50,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 180,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 550,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13,129,680

แผนงานการเกษตร 1,031,060

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 20,256,410

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 66,023,200



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียง
อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 20,256,410 20,256,410
    งบกลาง 20,256,410 20,256,410

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,803,740 2,797,020 11,600,760
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,505,400 0 4,505,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,298,340 2,797,020 7,095,360

งบดําเนินงาน 4,790,000 1,310,000 6,100,000
    คาตอบแทน 1,050,000 410,000 1,460,000

    คาใช้สอย 2,470,000 680,000 3,150,000

    คาวัสดุ 930,000 120,000 1,050,000

    คาสาธารณูปโภค 340,000 100,000 440,000

งบลงทุน 19,500 0 19,500
    คาครุภัณฑ 19,500 0 19,500

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 10,000
    เงินอุดหนุน 10,000 0 10,000

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบดําเนินงาน 480,000 50,000 530,000
    คาตอบแทน 10,000 0 10,000

    คาใช้สอย 400,000 50,000 450,000

    คาวัสดุ 70,000 0 70,000
แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 809,600 1,295,000 2,104,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 809,600 1,295,000 2,104,600

งบดําเนินงาน 672,100 2,676,300 3,348,400
    คาตอบแทน 260,100 15,000 275,100

    คาใช้สอย 242,000 940,300 1,182,300

    คาวัสดุ 90,000 1,721,000 1,811,000

    คาสาธารณูปโภค 80,000 0 80,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,875,700 3,875,700
    เงินอุดหนุน 0 3,875,700 3,875,700

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 968,210 0 968,210
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 968,210 0 968,210

งบดําเนินงาน 322,000 320,000 642,000
    คาตอบแทน 152,000 120,000 272,000

    คาใช้สอย 70,000 200,000 270,000

    คาวัสดุ 100,000 0 100,000

งบลงทุน 12,000 0 12,000
    คาครุภัณฑ 12,000 0 12,000

งบเงินอุดหนุน 0 400,000 400,000
    เงินอุดหนุน 0 400,000 400,000

หน้า : 4/8



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 884,880 0 884,880
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 884,880 0 884,880

งบดําเนินงาน 180,000 150,000 330,000
    คาตอบแทน 120,000 0 120,000

    คาวัสดุ 60,000 0 60,000

    คาใช้สอย 0 150,000 150,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

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

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 180,000 180,000
    คาใช้สอย 180,000 180,000

หน้า : 5/8



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 380,000 20,000 400,000
    คาใช้สอย 280,000 20,000 300,000

    คาวัสดุ 100,000 0 100,000

งบเงินอุดหนุน 0 150,000 150,000
    เงินอุดหนุน 0 150,000 150,000

หน้า : 6/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,522,680 0 1,522,680
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,522,680 0 1,522,680

งบดําเนินงาน 1,910,000 0 1,910,000
    คาตอบแทน 665,000 0 665,000

    คาใช้สอย 950,000 0 950,000

    คาวัสดุ 295,000 0 295,000

งบลงทุน 0 9,697,000 9,697,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 9,697,000 9,697,000

หน้า : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 780,060 0 780,060
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 780,060 0 780,060

งบดําเนินงาน 205,000 46,000 251,000
    คาตอบแทน 62,000 0 62,000

    คาใช้สอย 113,000 46,000 159,000

    คาวัสดุ 30,000 0 30,000

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,730,260

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 530,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,328,700

แผนงานสาธารณสุข 2,022,210

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,214,880

แผนงานเคหะและชุมชน 50,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 180,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 550,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13,129,680

แผนงานการเกษตร 1,031,060

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 20,256,410

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 66,023,200

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 
มาตรา มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลหนองระเวียง และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอพิมาย

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 66,023,200 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 66,023,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง
อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลหนองระเวียงปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลหนองระเวียงมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายอุดมเดช  สวางจิตร)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลหนองระเวียง

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายอํานวย  ปองนาน)

ตําแหนง นายอําเภอพิมาย



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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,464 99,053 114,000 8.77 % 124,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,064 4,596 5,000 0 % 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,779,400 13,525,800 15,000,000 3.33 % 15,500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,780,800 2,919,200 3,490,000 -8.31 % 3,200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 10,000 20 % 12,000

เงินสํารองจาย 76,148.42 112,208 508,431 -0.19 % 507,456

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 667,954

รายจายตามข้อผูกพัน 183,690 230,423 240,000 0 % 240,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลหนองระเวียง
อําเภอพิมาย    จังหวัดนครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  16:24 หน้า : 1/45



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

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

276,175 312,743 667,178 -100 % 0

รวมงบกลาง 16,200,741.42 17,204,023 20,034,609 20,256,410
รวมงบกลาง 16,200,741.42 17,204,023 20,034,609 20,256,410
รวมงบกลาง 16,200,741.42 17,204,023 20,034,609 20,256,410

รวมแผนงานงบกลาง 16,200,741.42 17,204,023 20,034,609 20,256,410
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

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

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

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

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

68,040 30,240 90,720 0 % 90,720

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  16:24 หน้า : 2/45



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

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

3,337,800 3,337,800 3,457,811 9.65 % 3,791,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,029,120 3,991,320 4,171,811 4,505,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,239,120 2,022,635 3,181,860 -1.73 % 3,126,660

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

17,460 0 48,000 0 % 48,000

เงินประจําตําแหนง 252,000 252,000 252,000 0 % 252,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 692,396 743,325 800,400 1.41 % 811,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 73,755 64,763 64,860 -7.49 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,274,731 3,082,723 4,347,120 4,298,340
รวมงบบุคลากร 7,303,851 7,074,043 8,518,931 8,803,740

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 16,400 900,000 0 % 900,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 50,000 0 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  16:24 หน้า : 3/45



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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 34,000 59,856 1,050,000 1,050,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,901 3,424 150,000 20 % 180,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายเดินทางไปราชการทั้งในและนอก
ราชอาณาจักรฯ

96,363.64 38,550 200,000 0 % 200,000

คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ 
ประกวดแขงขัน ฯลฯ

17,114 15,605 100,000 0 % 100,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 700,000 28.57 % 900,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

1,000 0 20,000 0 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  16:24 หน้า : 4/45



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

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
บุคลากรองค์การบริหารสวนตําบลหนองระ
เวียง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

12,742 141,080 250,000 0 % 250,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
ฯลฯ

389,530 570,290 600,000 0 % 600,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,460 0 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 532,110.64 768,949 2,240,000 2,470,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 131,582 97,877 250,000 0 % 250,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,878 0 80,000 0 % 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 27,739 28,134 40,000 0 % 40,000

วัสดุกอสร้าง 79,055 0 150,000 0 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 102,734.59 47,176.21 150,000 0 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 101,601.9 67,183.1 120,000 0 % 120,000

วัสดุการเกษตร 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,334 96 50,000 0 % 50,000

วัสดุอื่น 8,900 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 490,824.49 240,466.31 930,000 930,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 138,164.7 138,445.63 200,000 0 % 200,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  16:24 หน้า : 5/45



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

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,392 5,840 12,000 0 % 12,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,651.46 2,584.05 18,000 0 % 18,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 22,983.6 22,983.6 100,000 0 % 100,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 166,191.76 169,853.28 335,000 340,000
รวมงบดําเนินงาน 1,223,126.89 1,239,124.59 4,555,000 4,790,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 125,800 32,400 -100 % 0

จัดซื้อชุดรับแขก 0 28,000 40,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 0 8,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
หรืออุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS)

0 6,955 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า 0 0 0 100 % 9,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0 10,000 0 100 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  16:24 หน้า : 6/45



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

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 17,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําพร้อมติดตั้งสําหรับรถ
บรรทุกน้ําเอนกประสงค์

0 98,440 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 294,695 72,400 19,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารที่ทําการ
องค์การบริหารสวนตําบลหนองระเวียง 0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 500,000 0
รวมงบลงทุน 0 294,695 572,400 19,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน                      
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น(สวนกลาง) 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 10,000 0 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  16:24 หน้า : 7/45



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

อุดหนุน อบต. ในเมือง ตามโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

0 10,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000 10,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น 20,000 18,500 30,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 20,000 18,500 30,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 20,000 18,500 30,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 8,546,977.89 8,636,362.59 13,686,331 13,623,240
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,355,040 1,067,340 1,944,470 9.67 % 2,132,460
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 48,000 0 % 48,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 176,520 186,960 199,800 5.56 % 210,900

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 170,760 176,760 302,440 13.16 % 342,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 17,850 20 % 21,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,744,320 1,473,060 2,554,560 2,797,020
รวมงบบุคลากร 1,744,320 1,473,060 2,554,560 2,797,020

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 300,000 10 % 330,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 30,000 0 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 22,900 7,400 400,000 410,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 12,960 50,000 1,100 % 600,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาใช้
จายในการเดิน ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ฯลฯ

27,204 17,142 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 27,204 30,102 100,000 680,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 32,774.3 34,602.85 60,000 0 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,000 11,950 80,000 -25 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 59,774.3 46,552.85 140,000 120,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 5,902 21,994 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,902 21,994 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 115,780.3 106,048.85 740,000 1,310,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 22,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  16:24 หน้า : 10/45



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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ 0 15,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,000 15,000 0 0
รวมงบลงทุน 22,000 15,000 0 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,882,100.3 1,594,108.85 3,294,560 4,107,020
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,429,078.19 10,230,471.44 16,980,891 17,730,260

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 150,000 0 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําปี  2564 

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 200,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 

0 83,775 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 83,775 400,000 400,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 70,000
รวมงบดําเนินงาน 0 83,775 400,000 480,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เลื่อยโซยนต์ 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 10,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 10,000 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 83,775 410,000 480,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานจราจร
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน

0 0 0 100 % 50,000

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

รวมงานจราจร 0 0 0 50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 83,775 410,000 530,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 335,637 54,699 835,000 -8.55 % 763,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 18,000 -77.78 % 4,000

เงินประจําตําแหนง 21,466 0 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 357,103 54,699 895,000 809,600
รวมงบบุคลากร 357,103 54,699 895,000 809,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

9,450 18,050 218,500 19.04 % 260,100

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,756 2,044 18,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 12,206 20,094 236,500 260,100
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา การ
เดินทางไปราชการ

17,860 22,480 70,000 0 % 70,000

คาใช้จายในการพัฒนาครูผู้ดูแแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 11,000 12,000 0 % 12,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 120,000 0 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 17,860 33,480 232,000 242,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,792.5 19,953 20,000 150 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 12,275 19,530 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,950 9,900 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 37,017.5 49,383 60,000 90,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 25,642.29 24,310.93 45,000 0 % 45,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 1,044 904 5,000 0 % 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,284 1,284 5,000 0 % 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 17,976 17,976 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 45,946.29 44,474.93 80,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 113,029.79 147,431.93 608,500 672,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อพัดลมติดฝาผนังพร้อมติดตั้ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวน
ตําบลหนองระเวียง บ้านหนองขาม หมูที่ 2

32,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 32,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 32,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 502,132.79 202,130.93 1,503,500 1,481,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 398,664 257,400 588,000 3.23 % 607,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 491,000 590,500 673,000 -6.98 % 626,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 60,882 69,680 60,000 3.33 % 62,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 950,546 917,580 1,321,000 1,295,000
รวมงบบุคลากร 950,546 917,580 1,321,000 1,295,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 14,250 0 15,000 15,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนีย
บัตรเด็กปฐมวัย

7,614 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้นอกชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

18,000 17,305 30,000 0 % 30,000

โครงการพัฒนาบุคคลากรการศึกษา
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมวันเด็ก 34,665 35,482 50,000 0 % 50,000

โครงการสงเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 0 9,130 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษา ศพด.องค์การบริหารสวนตําบลบ้าน
หนองระเวียงหมูที่ 6

425,150 425,150 425,150 0 % 425,150

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษา ศพด.องค์การบริหารสวนตําบลบ้าน
หนองระเวียงหมูที่2

425,150 425,150 425,150 0 % 425,150

รวมค่าใช้สอย 910,579 912,217 990,300 940,300
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 1,721,000

คาอาหารเสริม (นม) 995,129.22 1,114,156.04 1,973,700 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 995,129.22 1,114,156.04 1,973,700 1,721,000
รวมงบดําเนินงาน 1,919,958.22 2,026,373.04 2,979,000 2,676,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตองค์การ
บริหารสวนตําบลหนองระเวียง

3,326,000 3,073,220 3,280,000 18.16 % 3,875,700

รวมเงินอุดหนุน 3,326,000 3,073,220 3,280,000 3,875,700
รวมงบเงินอุดหนุน 3,326,000 3,073,220 3,280,000 3,875,700

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,196,504.22 6,017,173.04 7,580,000 7,847,000
รวมแผนงานการศึกษา 6,698,637.01 6,219,303.97 9,083,500 9,328,700

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 472,500 426,888 837,000 10.66 % 926,210

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 472,500 426,888 879,000 968,210
รวมงบบุคลากร 472,500 426,888 879,000 968,210
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 3,100 114,000 2.63 % 117,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 2,500 7,800 144,000 152,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาใช้
จาย ในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

3,948 14,208 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 3,948 14,208 60,000 70,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,492 4,390 15,000 0 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 10,000 50 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,550 14,550 15,000 33.33 % 20,000

วัสดุอื่น 3,300 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 27,342 18,940 90,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 33,790 40,948 294,000 322,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อตู้ลําโพงเอนกประสงค์แบบเคลื่อนที่ 0 11,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติที่ต้นแขน 0 0 5,000 20 % 6,000

เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก 0 0 10,000 -40 % 6,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,000 11,900 15,000 12,000
รวมงบลงทุน 10,000 11,900 15,000 12,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 1 -20

400,000 400,000 400,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 400,000 400,000 400,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 400,000 400,000 400,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 916,290 879,736 1,588,000 1,302,210
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดตอ 28,241.4 34,819.4 50,000 0 % 50,000

โครงการผาตัดต้อกระจก 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 47,125 0 0 0 % 0
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ

3,600 21,670 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

98,040 100,090 120,000 0 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 177,006.4 156,579.4 200,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 177,006.4 156,579.4 200,000 320,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 0 58,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 58,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 58,000 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 
1-20

0 0 0 100 % 400,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 400,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 400,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 177,006.4 214,579.4 200,000 720,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,093,296.4 1,094,315.4 1,788,000 2,022,210

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 602,940 635,640 675,840 6.96 % 722,880

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 80,129 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 8,903 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 733,972 797,640 837,840 884,880
รวมงบบุคลากร 733,972 797,640 837,840 884,880
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 100,000 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 5,950 4,800 120,000 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการทั้งใน
และนอกอาณาจักรฯ

0 12,052 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมสงเสริมการดูแลสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของผู้พิการและผู้สุงอายุ

13,600 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 13,600 12,052 50,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,046.75 11,661 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 13,046.75 11,661 60,000 60,000
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รวมงบดําเนินงาน 32,596.75 28,513 230,000 180,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ 0 4,300 0 0 % 0

เครื่องสํารองกระแสไฟ 0 5,800 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์((Smart 
Card Read) 700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 700 32,100 0 0
รวมงบลงทุน 700 32,100 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 767,268.75 858,253 1,067,840 1,064,880
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือเยียวยาผู้ประสบปัญหา
สาธารณภัย

0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 150,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 150,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 767,268.75 858,253 1,067,840 1,214,880

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการติดตั้งโคมไฟสองสวางในหมูบ้าน
หัวถนน หมูที่ 14

150,099.6 0 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนการไฟฟ้า 0 233,446.18 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 150,099.6 233,446.18 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 150,099.6 233,446.18 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 150,099.6 233,446.18 0 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 0 23,600 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 23,600 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 23,600 50,000 50,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 23,600 50,000 50,000
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งานบําบัดน้ําเสีย
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําภายในหมู
บ้านนาตาหิน หมูที่ 9
คุ้มกลางใจนาง     

0 0 382,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําหน้าที่ทําการ
องค์การองค์การบริหารสวนตําบลหนองระ
เวียง

0 0 400,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 782,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 782,000 0

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0 0 782,000 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 150,099.6 257,046.18 832,000 50,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ 24,650 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 24,650 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 24,650 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 24,650 0 0 0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 19,120 19,120 20,000 0 % 20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติตุบนท้องถนน 39,990 20,100 50,000 -100 % 0

โครงการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผน
ชุมชน กิจกรรมประชุมประชาคม

14,625 0 40,000 0 % 40,000
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โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ 0 18,840 30,000 0 % 30,000

โครงการสามวัยใสใจสุขภาพสานสัมพันธ์
ครอบครัว

0 14,775 30,000 0 % 30,000

โครงการอบรมสงเสริมการดูแลสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของผู้พิการและผู้สูงอายุ

0 13,600 30,000 0 % 30,000

โครงการอบรมสงเสริมพัฒนาบทบาทสตรี 0 13,600 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 73,735 100,035 380,000 180,000
รวมงบดําเนินงาน 73,735 100,035 380,000 180,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 73,735 100,035 380,000 180,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 98,385 100,035 380,000 180,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 49,878 49,920 50,000 0 % 50,000

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
ต้านยาเสพติด

199,934 196,671 200,000 0 % 200,000

โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาใน
งานเทศกาลตางๆ

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 249,812 246,591 280,000 280,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 99,916 98,138 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 99,916 98,138 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 349,728 344,729 380,000 380,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 349,728 344,729 380,000 380,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชน
ตําบลหนองระเวียง

19,980 19,700 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 19,980 19,700 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 19,980 19,700 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพิมาย 133,290 150,000 150,000 0 % 150,000

รวมเงินอุดหนุน 133,290 150,000 150,000 150,000
รวมงบเงินอุดหนุน 133,290 150,000 150,000 150,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 153,270 169,700 170,000 170,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 502,998 514,429 550,000 550,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 164,380 296,760 907,380 9.04 % 989,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 36,000 0 % 36,000

เงินประจําตําแหนง 24,500 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 382,920 393,680 412,080 3.2 % 425,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,660 42,460 48,000 -37.5 % 30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 620,460 774,900 1,445,460 1,522,680
รวมงบบุคลากร 620,460 774,900 1,445,460 1,522,680

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

250,050 274,250 600,000 0 % 600,000

คาเชาบ้าน 0 0 50,000 0 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 250,050 274,250 665,000 665,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 500,000 0 % 500,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา การ
เดินทางไปราชการ

11,816 11,166.68 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 58,800 200,000 100 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 11,816 69,966.68 750,000 950,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 11,464.75 16,428 50,000 0 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 200,000 0 % 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 25,000 0 % 25,000

วัสดุสํารวจ 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 11,464.75 16,428 295,000 295,000
รวมงบดําเนินงาน 273,330.75 360,644.68 1,710,000 1,910,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

        จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 0 0 6,300 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 36,300 0
รวมงบลงทุน 0 0 36,300 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 893,790.75 1,135,544.68 3,191,760 3,432,680
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล. โครงการกอ
สร้างถนน คสล.บ้านหัวถนน  หมูที่  14  
สายบ้านนายถวิล  ทําไถ   ไปบ้านหนอง
โสน  หมูที่  11  ตอจากถนน  คสล.เดิม 

396,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. โครงการกอ
สร้างถนน คสล.บ้านหัวถนน หมูที่ 14 สาย
บ้านนายถวิล ทําไถ ถึงแยกวัดบ้านเพชร

320,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้านหนอง
บัวคํา  หมูที่  5 ไปบ้านโนนหญ้านาง  หมูที่ 
 8  

399,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้าน
หนองโสน หมูที่ 11 จากบ้านนายผล เลี่ยม
รัตน์ ถึงบอนายทิม กลาวพิมาย

255,000 0 0 100 % 56,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 13 สาย
โนนเพ็ชรไป   บ้านโจด หมูที่ 15

0 0 0 100 % 868,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.จากบ้านโนน
หญ้านาง หมูที่ 8
 ไปบ้านหนองบัวคํา หมูที่ 5

0 0 0 100 % 1,531,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านดอนประดู 
หมูที่ 13 
 ไปบ้านหนองบัวคํา หมูที่ 5

0 0 0 100 % 492,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านโนนสะเดา 
 หมูที่ 10 
จากแยกศาลตาปู่ ไปสระน้ําสันอ้อยช้าง

0 0 0 100 % 370,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านโนนหญ้า
นาง หมูที่ 8 
 จากวัดชัยสวรรค์ไปถึงสันอางลําฉมวก

0 0 0 100 % 420,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านเพชร หมูที่ 
12 สายบ้านนางเจียม รวมพิมาย 
ถึงบ้านนายจํารัส เพชรจํารัส

0 0 0 100 % 91,000
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โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านมาบประดู 
หมูที่ 7 จากสี่แยกซอย 6 
 ไปบ้านโนนหญ้านาง หมูที่ 8

0 0 0 100 % 1,633,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านหนองกุฎี
งาม หมูที่ 17  
 จากบ้านนางเปลี่ยว ทะรินรัมย์  ไปนานาย
สมร  คูณค้ํา

0 0 0 100 % 492,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านหนองขาม 
หมูที่ 2 
 สามแยกไปบ้านดอนหวาย หมูที่ 3 ไปนา
พอล้อม อาศัยไร

0 0 0 100 % 507,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านหนองใหญ 
หมูที่ 1 จากแยกนาป่าตาล 
 ไป ถนนหลักสิบบ้านงิ้ว หมูที่ 4

0 0 0 100 % 955,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านหนองใหญ 
หมูที่ 1 จากแยกนาป่าตาล ไปถนนหลักสิบ 
บ้านงิ้ว หมูที่ 4 

409,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านหัวถนน 
หมูที่ 14 สายบ้านนายเวช ผลพิมาย    ถึง
แยกศาลตาปู่

0 0 0 100 % 561,000
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โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน
ดอนหวาย หมูที่ 3 
 จากซุ้มประตูวัดดอนหวายด้านทิศตะวัน
ออกไปคุ้มสําโรง

0 0 0 100 % 372,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน
ดอนหวาย หมูที่ 3 คุ้มสําโรง จากบ้านนาย
ยงค์ สีปลาด ถึงแยกหน้าบ้านนายปิยะพงษ์ 
รมเริง

335,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน
ทรัพย์โพธิ์งาม หมูที่ 20  จากบ้านนาง
กุหลาบ ถึงบ้านนางสมจิตร พูนเกษม   

243,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน
ทรัพย์โพธิ์งาม หมูที่ 20 
 จากบ้านนางสงกา ผองพูน ไปวัดบ้าน
ทรัพย์โพธิ์งาม

0 0 0 100 % 196,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน
โนนสะเดา หมูที่ 10  จากบ้านนางพรม คูณ
ค้ํา ถึงบ้านนายโขน ฉิพิมาย

87,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน
หนองใหญ หมูที่ 1               จากบ้าน
นางจวน เนื้อนา ถึงบ้านนายทัศนัยเนื้อนา

0 0 0 100 % 97,000
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โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 13 สาย
โนนเพ็ชร  ไปบ้านโจด หมูที่ 15 409,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างทางออกกําลังกาย คสล
.บ้านหนองขาม หมูที่ 2
 บริเวณสระน้ําหนองขาม

0 0 0 100 % 310,000

โครงการซอมแซมถนน คสล.ภายในบ้าน
หนองโสน หมูที่ 11

0 0 0 100 % 646,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนน คสล.จากบ้านโจด หมูที่ 15 
ไปบ้านดอนหวาย หมูที่ 3  

0 481,000 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล.จากบ้านหนองบัวคํา หมู
ที่ 5  
ไปบ้านโนนหญ้านาง หมูที่ 8         

0 459,000 1,380,000 -100 % 0

กอสร้างถนน คสล.บ้านงิ้ว หมูที่ 4 ตอจาก
ถนน คสล.เดิม 
สายป่าช้า ถึงสามแยก หมูที่ 15 ไปหมูที่ 3

0 481,000 1,073,000 -100 % 0

กอสร้างถนน คสล.บ้านดอนหวาย หมูที่ 3 
ไปบ้านโจด หมูที่ 15 ตอจากถนน คสล.เดิม 0 0 796,000 -100 % 0
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กอสร้างถนน คสล.บ้านโนนสะเดา หมูที่10
จากแยกศาลตาปู่ ไปสระน้ําสันอ้อยช้าง 0 321,000 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล.บ้านเพชร หมูที่ 12 ถนน
สายมิยาซาวา 
จากสามแยกหนองปรือไปร้านค้าชุมชนบ้าน
เพชร

0 398,000 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล.บ้านมาบประดู หมูที่ 7 
จากสี่แยกซอย 6 
ไปบ้านโนนหญ้านาง หมูที่ 8 

0 451,000 1,807,000 -100 % 0

กอสร้างถนน คสล.บ้านหนองกุฎีงาม หมูที่ 
17  
จากบ้านนางเปลี่ยว ทะรินรัมย์  ไปนานาย
สมร  คูณค้ํา

0 152,000 496,000 -100 % 0

กอสร้างถนน คสล.บ้านหนองขาม หมูที่ 2 
สามแยกไปบ้านดอนหวาย หมูที่ 3 
ถึงนาพอล้อม อาศัยไร  

0 473,000 489,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  16:24 หน้า : 40/45



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

กอสร้างถนน คสล.บ้านหนองใหญ หมูที่ 1 
จากแยกนาป่าตาล 
ไป ถนนหลักสิบบ้านงิ้ว หมูที่ 4  

0 497,000 489,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้านโนน
หญ้านาง หมูที่ 8 
ถึงบ้านหนองบัวคํา หมูที่ 5

0 0 493,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านดอนประดู 
หมูที่ 13 
ไปบ้านหนองบัวคํา หมูที่ 5

0 0 978,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านหนองขาม 
หมูที่ 2 สายกลางสระน้ําหนองขาม 0 0 490,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 13 สาย
โนนเพ็ชร ไปบ้านโจด หมูที่ 15 

0 0 489,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างทางออกกําลังกาย คสล
.บ้านหนองขาม หมูที่ 2 
บริเวณสระน้ําหนองขาม 

0 0 500,000 -100 % 0
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โครงการซอมแซมถนนคสล.เดิมตั้งแตสาม
แยกศาลตาปู่ หมูที่ 14
ถึงสามแยกบ้านนายถวิล  ทําไถ 

0 0 464,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยคาสัญญาแบบปรับราคาได้ (คาK) 0 0 0 100 % 100,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

 คาจ้างออกแบบ 0 0 80,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,853,000 3,713,000 10,024,000 9,697,000
รวมงบลงทุน 2,853,000 3,713,000 10,024,000 9,697,000

รวมงานก่อสร้าง 2,853,000 3,713,000 10,024,000 9,697,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,746,790.75 4,848,544.68 13,215,760 13,129,680

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 314,580 333,060 711,300 3.76 % 738,060
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เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 356,580 375,060 753,300 780,060
รวมงบบุคลากร 356,580 375,060 753,300 780,060

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 45,000 4.44 % 47,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 55,000 62,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 5,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

  โครงการสงเสริมการเลี้ยงหอยขมในบอ
ดิน

0 9,000 20,000 -100 % 0
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โครงการเพาะเห็ดฟางในถัง  9,000 0 0 0 % 0

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริ

13,000 9,000 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 8,000 8,000 13,000 0 % 13,000

โครงการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงไกพันธุ์พื้น
เมือง

11,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมการทําน้ําอ้อยก้อน 0 9,000 20,000 0 % 20,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

0 4,454 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 500 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 41,500 39,454 138,000 113,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,382.5 4,770 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,300 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 8,682.5 4,770 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 50,182.5 44,224 223,000 205,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 406,762.5 419,284 976,300 985,060
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรติ

8,500 8,500 20,000 0 % 20,000

โครงการเยาวชนรักษ์ป่า 12,800 13,000 0 0 % 0

โครงการวันต้นไม้ประจําปีของชาติ 0 0 0 100 % 6,000

โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

12,500 13,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 33,800 34,500 40,000 46,000
รวมงบดําเนินงาน 33,800 34,500 40,000 46,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 33,800 34,500 40,000 46,000
รวมแผนงานการเกษตร 440,562.5 453,784 1,016,300 1,031,060

รวมทุกแผนงาน 40,127,857.62 41,863,980.67 65,358,900 66,023,200
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียง
อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,501,528.84 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 130,812.20 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 681,272.86 5,000,000.00 0.00 % 5,000,000.00
     ภาษีป้าย 51,448.00 74,080.00 51,000.00 45.10 % 74,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 2,683,789.04 755,352.86 5,051,000.00 5,074,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 5,267.10 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

6,200.00 6,100.00 6,200.00 -1.61 % 6,100.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 124,955.00 49,065.00 240,000.00 -79.58 % 49,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,080.00 1,070.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 500.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 2,370.00 4,685.00 2,300.00 100.00 % 4,600.00
     คาปรับการผิดสัญญา 445,051.00 534,692.00 157,000.00 240.13 % 534,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 2,400.00 0.00 % 2,400.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

74,175.00 71,825.00 74,000.00 0.00 % 74,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 % 4,500.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,670.00 1,460.00 1,600.00 0.00 % 1,600.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 660,501.00 679,164.10 497,000.00 684,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 497,879.83 569,440.51 497,000.00 14.49 % 569,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 497,879.83 569,440.51 497,000.00 569,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 2,500.00 24,000.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1,140.00 370.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,640.00 24,370.00 51,000.00 51,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 1,300.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,300.00 0.00 5,000.00 5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 787,207.40 784,183.04 787,000.00 0.00 % 787,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,918,889.47 10,144,159.40 10,918,000.00 0.00 % 10,918,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 4,734,311.30 4,751,062.78 4,734,000.00 1.39 % 4,800,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 257,993.33 275,022.37 257,000.00 0.00 % 257,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 9,523,110.77 8,295,509.67 9,523,000.00 -5.49 % 9,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 134,139.43 130,897.12 134,000.00 0.00 % 134,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 83,960.99 73,658.32 83,900.00 -12.99 % 73,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

820,214.00 670,849.00 820,000.00 -18.29 % 670,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 27,259,826.69 25,125,341.70 27,257,900.00 26,640,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 31,386,033.00 32,926,533.00 32,000,000.00 3.13 % 33,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 31,386,033.00 32,926,533.00 32,000,000.00 33,000,000.00
รวมทุกหมวด 62,492,969.56 60,080,202.17 65,358,900.00 66,023,200.00

วันที่พิมพ : 4/8/2564  16:23:21 หนา : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียง

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 66,023,200   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 5,074,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 5,000,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 74,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 684,200 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 1,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 1,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 1,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 6,100 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 49,000 บาท

-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 4,600 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 534,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงปงบประมาณที่ผานมา

วันที่พิมพ : 4/8/2564  16:23:50 หน้า : 1/3



คาปรับอื่น ๆ จํานวน 2,400 บาท

-ประมประมาณการใกล้เคียงปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 74,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 4,500 บาท

-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,600 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 569,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 569,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 51,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 50,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 5,000 บาท

-ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 26,640,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 787,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,918,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,800,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 257,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงปงบประมาณที่ผานมา
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 9,000,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 134,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 73,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 670,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 33,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 33,000,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียง

อําเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 66,023,200 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 20,256,410 บาท
งบกลาง รวม 20,256,410 บาท

งบกลาง รวม 20,256,410 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 124,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 81ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,500,000 บาท

เพื่อจายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุตําบลหนองระ
เวียง จํานวน 15,500,000 บาท  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 1994ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111
 ลําดับที่ 2)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,200,000 บาท

เพื่อจายเบี้ยความพิการให้กับคนพิการ ตําบลหนองระเวียง  
      จํานวน 3,200,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 484 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 651 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 2032 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 1174 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 1994ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2561- 2565
) หน้าที่ 111 ลําดับที่ 1) 
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเบี้ยผู้ป่วยเอดสให้กับผู้ป่วยเอดส ตําบลหนองระ
เวียง   จํานวน   12,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548
 

เงินสํารองจาย จํานวน 507,456 บาท

เพื่อไว้ใช้จายกรณีที่ฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นสวนรวมได้ เชน  การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน เป็นต้น
เพื่อไว้ใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5
เพื่อไว้ใช้จายในการป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน การป้องกัน
และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) และการ
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่มท0808.2/ว 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่มท0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท0808.2/ว 2343 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น    ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น    ดวนที่สุด
ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 667,954 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (ก.บ.ท.)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบ
ประมาณรายจายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5
/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31
 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

รายจายตามข้อผูกพัน จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวน
ตําบลหนองระเวียง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,623,240 บาท

งบบุคลากร รวม 8,803,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,505,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเงินเดือน คาตอบแทนเงินประจําตําแหนง
และคาตอบแทนพิเศษ  ให้แก
-นายกองคการบริหารสวนตําบล  เป็นเงิน 253,440 บาท
-รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา  เป็น
เงิน 278,640 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประจําตําแหนง ให้แก
-นายกองคการบริหารสวนตําบล เป็นเงิน 22,800 บาท
-รองนายกองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 2 อัตรา เป็น
เงิน 22,800 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 2)พ.ศ
. 2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ ให้แก
-นายกองคการบริหารสวนตําบล เป็นเงิน  22,800 บาท
-รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตรา  เป็น
เงิน  22,800 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 90,720  บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 3,791,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้แก    
-ประธานสภา เป็นเงิน   139,320 บาท
-รองประธานสภาเป็นเงิน   114,000 บาท
-สมาชิกสภา, เลขาสภาเป็นเงิน 
 3,538,080 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,298,340 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,126,660 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานประจําปี เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีให้แกพนักงานสวนท้องถิ่น  จํานวน  9 อัตรา 
- ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล  1  อัตรา
- ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล1 อัตรา
- ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป          1 อัตรา
- ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 อัตรา
- ตําแหนงนิติกร    1 อัตรา
- ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล  1 อัตรา
- ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
- ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ 1อัตรา
- ตําแหนงเจ้าพนักงานป้องกัน
  และบรรเทาสาธารณภัย  1อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.
ที่ นม 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลรับรองวา
คุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ได้รับแตงตั้งให้
แกพนักงานสวนตําบล  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.
ที่ นม 0809.2/ว138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง   จํานวน  3  อัตรา 
-ปลัดองคการบริหารสวนตําบล(นักบริหารงาน อบต
.)  จํานวน    1  ตําแหนง  
-รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล(นักบริหารงาน อบต.จํานวน 1
 ตําแหนง
-หัวหน้าสํานักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป) จํานวน     1  ตําแหนง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต
.ที่ นม 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 811,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนให้แก พนักงานจ้าง  จํานวน  6  อัตรา              
-ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ     จํานวน    1   อัตรา 
-ตําแหนงพนักงานขับรถยนต (ทักษะ)จํานวน   1   อัตรา 
-ตําแหนงนักการภารโรง    จํานวน    1    อัตรา  
-ตําแหนงยาม                    จํานวน    1    อัตรา 
-ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน  1  อัตรา
-ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค
จํานวน  1  อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร งานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต
.ที่ นม 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯให้แกพนักงาน
จ้าง  จํานวน  6  อัตรา              
-ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน  1 อัตรา 
-ตําแนงพนักงานขับรถยนต(ทักษะ)จํานวน  1 อัตรา 
-ตําแหนงนักการภารโรง จํานวน    1  อัตรา  
-ตําแหนงยาม  จํานวน    1  อัตรา 
-ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จํานวน  1  อัตรา
-ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค
จํานวน    1  อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต
.ที่ นม 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 4,790,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,050,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฏหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษแกข้าราชการ
หรือพนักงานสวนตําบลลูกจ้าง พนักงานจ้าง คาป่วยการอปพร.
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานฯ กรรมการ อนุกรรมการ เจ้า
หน้าที่ฯลฯ ประจําศูนยประสานงานการเลือกตั้งและประจําหนวย
เลือกตั้งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว
 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
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ค่าใช้สอย รวม 2,470,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียง
เพื่อจายเป็นคาจ้างปรับปรุงโดเมน website
เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตาง ๆ 
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานทั่วไป      
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถาน
ที่ ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดทํา-ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ  และข้อบังคับตาง ๆ
เพื่อจายเป็นคาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก คาเบี้ยประกัน
เพื่อจายเป็นคารับวารสาร
เพื่อจายเป็นคากําจัดสิ่งปฏิกูล
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 
เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ 
-เป็นไปตามนหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท0808.2/ว 1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2564

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง เพื่อเป็นคาเลี้ยงรับรอง บุคคล หรือคณะ
บุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงาน
กิจกรรมตาง ๆที่มีความจําเป็นและความเหมาะสม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย การเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง  
 สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

คาใช้จายเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรฯ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราช
อาณาจักร สําหรับเป็น คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พักคาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใช้จาย
อื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง นายก อบต. รองนายก
และสมาชิกสภา 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการ ฝึกอบรมฝึกอบ ของ เจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
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คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแขงขัน ฯลฯ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงาน ซึ่งเป็นวันสําคัญทาง
ราชการ เชน วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา,จัด
นิทรรศการ, การประกวดแขงขัน ,พิธีเปิดอาคาร ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นตามที่กฎหมายกําหนดรวมถึงการณรงคประชาสัมพันธให้ความ
รู้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่และการมีสวน
รวมทางการเมืองในการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพานพุม พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา สําหรับพิธีการ  วันสําคัญตาง ๆ ตามวาระและโอกาสที่
จําเป็นและมีความสําคัญ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลหนองระเวียง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องคการบริหารสวนตําบลหนองระ
เวียง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เชน คาป้ายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 117
 ลําดับที่  1

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ฯลฯ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดฝึกอบรมสัมมนา
การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ และผู้นําหมู
บ้านองคกรปกครองสวนท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลหนอง
ระเวียง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เชน สมนาคุณ
วิทยากร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของสมนาคุณ คาวัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน คา
กระเปาสําหรับบรรจุเอกสาร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการ  ฝึกอบรมฝึกอบของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้ จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 117
 ลําดับที่ 6
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน    
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน รถ
ยนต เครื่องพิมพดีด  เครื่องอัดสําเนา  เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
ปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร  ตู้  โต๊ะ ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น  เชน วัสดุ
ตาง ๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ เบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 930,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ
เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ คาจัดพิมพวารสาร สิ่ง
พิมพ แผนพับ คาหมึกเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ และคาสิ่งของ
เครื่องใช้ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามอายุการใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดสภาพใน
ระยะเวลาอันสั้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่มท0808.2/ว 0444ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณไฟฟ้าเชน ฟิวส เทปพันสายไฟเข็มขัด
รัดสายไฟสายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟ  สวิตซไฟฟ้า หลอด
ไฟ บัลลาสต สตารทเตอรและอุปกรณไฟฟ้าฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 0444   
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1627    ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตาง เชน  แปรง ไม้
กวาด เขง น้ํายาดับกลิ่น   แก้วน้ํา   กระติกน้ําร้อนกระติกน้ํา
แข็ง หม้อหุงข้าวไฟฟ้าฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างซอมแซมทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล  ซอมที่ทําการบ้านพักพนักงานและจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ตางๆ  เชน ค้อน เสียม  ไม้ตาง ๆ
  สังกะสี  กระเบื้อง  ตะปู ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ  องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1627ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางรถ
ยนตฟิลมกรองแสง น้ํามันเบรก  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง   แก๊สหุง
ต้ม ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1627   ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1358  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพันธุพืช ปุย ไม้ดอกไม้ประดับ กระถาง วัสดุ
เพาะชํา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุที่ใช้ในการโฆษณา และเผยแพรประชา
สัมพันธ   เชน  แผนป้าย แผงปิดประกาศ  กระดาษเขียน
โปสเตอร สี พูกัน  ฟิลม ถานใสกล้องและอื่น ๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ เบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน เม้าส ตลับผง
หมึก แผนดิสก หมึก โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ คอมพิวเตอร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ เบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ไม เข้าลักษณะและ
ประเภท ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เชน มิเตอร
น้ํา-ไฟฟ้า ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 340,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล  และที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
และในที่สาธารณะ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035  
ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล  และที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

คาบริการโทรศัพท จํานวน 18,000 บาท

 
เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท คาโทรศัพททาง ไกลภายในประเทศของ
องคการบริหารสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035
ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย   คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต และคาสื่อ
สารอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5,000 บาท

(ระบบ CLOUD HOSTING)
เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

งบลงทุน รวม 19,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อครุภัณฑเครื่องตัดหญ้า จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท มีรายละเอียด ดัง
นี้                      
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2. เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า
3.ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี
4.พร้อมใบมีด 
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2563
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 10,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600X600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28 หน้า
ตอนาที (ppm)
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200X1,200 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถายสําเนาเอกสารได้
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
-สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T 
 หรือดีกวา จํานวน   ไมน้อยกวา  1 ชอง
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน        
              
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น(สวนกลาง) อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุน อบต.โบสถ ตามโครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สวน
กลาง)อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192
 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
-เป็นไปตามประกาศกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลัก
เกณฑการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ลงวันที่ 11
 ตุลาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้า 1 ข้อ 1
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,107,020 บาท
งบบุคลากร รวม 2,797,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,797,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,132,460 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี/เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี ฯลฯ จํานวน  6  อัตรา  ให้แก
-ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) จํานวน 1
 อัตรา
-ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี   จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนงนักวิชาการคลัง     จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ    จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนงเจ้าพนักงานพัสดุ    จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนงเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่ นม 0809.2
/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่ม ตามที่กฎหมาย
กําหนด ฯลฯ ให้แกข้าราชการหรือ พนักงานสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่ นม 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง(นักบริหาร
งานคลัง)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่ นม 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 210,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างประจํา/เงินปรับปรุงคาจ้างประจําปี ฯลฯให้แก
ลูกจ้างประจํา (เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)  จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่ นม 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 342,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง/เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง ฯลฯ  ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  และตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่ นม 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 21,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ  ให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่ นม 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,310,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 410,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับข้า
ราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับ
ข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,คา
ระวางบรรทุก,คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน มหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ หรือ สิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ , คาจ้างเหมา
บุคคลภายนอก เชน คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างเหมารื้อ
ถอนสิ่งกอสร้าง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาใช้จายในการเดิน ทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ,คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บินฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน เชน
หนังสือ,เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก, เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก,ไม้
บรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เก้าอี้พลาสติก, ตรายาง,ที่ถูพื้น,ตะแกรงวาง
เอกสาร,เครื่องตัดโฟม,เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บ
กระดาษ,กุญแจ ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน กระดาษ,หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, น้ํายาลบคํา
ผิด, เทปกาว, ลวดเย็บกระดาษ, กาว, สมุด, ซองเอกสาร,ตลับผง
หมึกฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ 
มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1627ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน เชน แผน
หรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชนอุปกรณ
บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,compact Disc, Flas
h Drive) ,
เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape,CassetteTape,Cartridge Tape),
หัวพิมพหรือแถบพิมพคอมพิวเตอร,ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร,กระดาษตอเนื่อง,สายเคเบิล ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย,คาธนาณัติ,คาดวงตราไปรษณียากร,คา
เชาตู้ไปรษณีย,คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 480,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการให้กับ อปพร.ในการปฎิบัติหน้าที่
-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในการเตรียมการและลดผลกระทบจากภัยพิบัติชวย
เหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟูให้กลับสูสภาพปกติ
โดยเป็นการดําเนินการระยะกอนเกิดสาธารณภัย การดําเนินการ
ระยะระหวางเกิดสาธารณภัยการดําเนินการระยะหลังเกิด
สาธารณภัย เชน คาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คาวัสดุอุปกรณในการ
ซอม สร้าง ภาชนะ ฯลฯ
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4
/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน  2549
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7
/ว 6768  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว ลงวันที่ 4 มิถุนายน2561 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 4014ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.4/ว 4182ลงวันที่ 24 ธันวาคม  2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว305ลงวันที่ 22มกราคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0810.4/ว588  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810./ ว 1273 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0820.3/ว6884 ลงวันที่ 1 เมษายน  2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119
  ข้อ 4

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และผู้
นํา ประชาชนทั่วไป บุคลากรงานป้องกัน ฯลฯ 
เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณในการฝึกซ้อมแผนฯ คาเครื่อง
เขียน และวัสดุ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาละการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ
. 2550
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 119
  ข้อ 3

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําปี 2565 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่นองคการ
บริหารสวนตําบลหนองระเวียง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ของสมนาคุณ คาวัสดุสําหรับการฝึกปฏิบัติ อุปกรณเครื่อง
เขียน คากระเปาผ้าสําหรับบรรจุเอกสาร คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 พ.ศ. 2563
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ชุดเครื่องแบบสมาชิกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประกอบ
ด้วย กางเกง เสื้อ หมวก รองเท้า ถุงเท้า เสื้อยืด
คอกลม เข็มขัด ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564
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งานจราจร รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน  เชน เทศกาลปีใหม สงกรานต ป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทนผู้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ จุด
บริการประชาชน ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22  กันยายน  2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว4202 ลงวันที่  25 ธันวาคม  2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน  2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน  2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.4/ว 964 ลงวันที่ 2 เมษายน  2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119
  ข้อ 5
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,481,700 บาท

งบบุคลากร รวม 809,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 809,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 763,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล จํานวน  3  อัตรา  
-ตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนงนักวิชาการศึกษา(ปก.)  จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ(ปง.)  จํานวน 1 อัตรา
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลรับรองวา
คุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ได้รับแตงตั้งให้
แกพนักงานสวนตําบล
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับ
พนักงานสวนท้องถิ่นไห้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 672,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 260,100 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 260,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฏหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษแกข้าราชการ
หรือพนักงานสวนตําบลลูกจ้าง พนักงานจ้าง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับ
พนักงานสวนท้องถิ่นไห้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าใช้สอย รวม 242,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ดังนี้
-คาถายเอกสาร
-คาเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  และข้อบังคับตาง ๆ
-คาธรรมเนียม
-คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก  คาเบี้ยประกัน
-คารับวารสาร,คาหนังสือพิมพประจําหมูบ้าน
-คากําจัดสิ่งปฏิกูล
-คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
-คาโฆษณาและเผยแพร
-คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทร
ศัพทฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง เพื่อเป็นคาเลี้ยงรับรอง บุคคล หรือคณะ
บุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดู
งาน การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา การเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา
เชาที่พักฯลฯ ของพนักงานสวนตําบลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ทั้งในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
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คาใช้จายในการพัฒนาครูผู้ดูแแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑและ
จายเป็นคาซอมแซมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายจายเพื่อการจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติและรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุคาติด
ตั้ง เชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัยหรือสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ ที่มีการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รายจายเพื่อ
ประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุด ไม
เกิน 20,000 บาท
คาติดตั้งตาง ๆ ฯลฯ 
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ
 เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข โต๊ะตาง ๆ เก้าอี้ตาง ๆ ตู้ตาง ๆ ฯลฯ  
และคาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมด
ไป แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิม
-เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้
กวาด ผงซักฟอกฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1627 ลง
วันที2่2 มีนาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึก แผนกรอง
แสง เมนบอรด แป้นพิมพ เมมโมรี่ ชิป เมาส วัสดุอุปกรณที่เกี่ยว
ข้องกับคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวร ราคา
หนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลหนองระเวียง ทั้ง 2 แหง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถุง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลหนองระเวียง ทั้ง 2 แหง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถุง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกลภายในประเทศของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถุง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ
. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
เชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถุง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต และคาสื่อ
สารอื่น ๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถุง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,847,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,295,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,295,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 607,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนครูประจําปี เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ให้แกข้าราชการครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
หนองระเวียง  ทั้ง 2 แหง  จํานวน  2  อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 626,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้
ดูแลเด็ก พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ดูแลเด็กฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 62,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตาง ๆ ให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก พนักงาน
จ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562

งบดําเนินงาน รวม 2,676,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกครูศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 940,300 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรเด็กปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนีย
บัตรเด็กปฐมวัย เชน คาจ้างเหมาตกแตงสถานที่ , คาอาหาร
วาง และเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาของอปท.พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100
  ลําดับที่  5

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้นอกชุมชนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้นอก
ชุมชนศูนยพัฒนาเด็กเล็กให้กับเด็ก ครู  ผู้บริหาร พนักงานสวน
ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ได้เข้ารวมโครงการ เชน คาจ้างเหมาจัดหา
ยานพาหนะ ,คาอาหารกลางวัน ,คาธรรมเนียมการเข้าศึกษาดูงาน
ตาง ๆฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 100
  ลําดับที่  4
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โครงการสงเสริมกิจกรรมวันเด็ก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมกิจกรรมวัน
เด็ก เชน คาจ้างเหมาตกแตงสถานที่,คาจัดซื้อขนมและของรางวัล
สําหรับเด็ก,คารางวัลสําหรับการแสดงบนเวที ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 100
  ลําดับที่  3

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถานศึกษา ศพด.องคการบริหาร
สวนตําบลบ้านหนองระเวียงหมูที่ 6

จํานวน 425,150 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน จํานวน 269,500 บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) จํานวน  93,500  บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน (ศพด.) ได้แก คา
หนังสือเรียน จํานวน 11,000  บาท คาอุปกรณการ
เรียน จํานวน 11,000  บาท 
คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 16,500 บาทคากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียนจํานวน 23,650  บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจาย
เงินของสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8  พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 101
 ลําดับที่  7
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถานศึกษา ศพด.องคการบริหาร
สวนตําบลบ้านหนองระเวียงหมูที่2

จํานวน 425,150 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน จํานวน  269,500 บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) จํานวน  93,500  บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน (ศพด.) ได้แก คา
หนังสือเรียน จํานวน 11,000  บาท คาอุปกรณการ
เรียน จํานวน 11,000  บาท 
คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 16,500 บาทคากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียนจํานวน 23,650  บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจาย
เงินของสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8  พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า 101
 ลําดับที่  7
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ค่าวัสดุ รวม 1,721,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,721,000 บาท

-เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กกอนวัยเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก องคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียงและอาหาร
เสริม (นม) ให้กับเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-6 โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุด
หนุนทั่วไปให้แกองคการปกครองสวนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0810.8/ว4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 100
  ลําดับที่  1
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,875,700 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,875,700 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนอง
ระเวียง

จํานวน 3,875,700 บาท

เพื่อจายอุดหนุนโรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลหนองระเวียง ทั้ง 6 โรงเรียน เพื่อเป็นคาอาหารกลางวันให้
แกเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุด
หนุนทั่วไปให้แกองคการปกครองสวนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.8/ว4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่ 101
  ลําดับที่  8

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,302,210 บาท

งบบุคลากร รวม 968,210 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 968,210 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 926,210 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี/เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําปี ฯลฯจํานวน  3  อัตรา  ให้แก
-ตําแหนงนักบริหารงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1
 อัตรา                                                              
-ตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาล จํานวน 1
 อัตรา                                             

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานสาธารณสุข
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งบดําเนินงาน รวม 322,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 152,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 117,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับ
ข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจําพนักงานจ้าง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้าราชการพนักงาน
สวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  จํานวน 30,000  บาท คาระวางบรรทุก  คาโฆษณาและ
เผยแพร  คาธรรมเนียมตางๆคากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษาคาจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
-เป็นไปตามนหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท0808.2/ว 1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2564
เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาในการสํารวจและขึ้นทะเบียนสัตว   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาใช้จาย ในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชนสําลี ผ้าพัน
แผล ยาและเวชภัณฑ แอลกอฮอล น้ํายาตางๆ ถุงมือ หน้ากาก
อนามัย ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน เครื่องแตงกายชุด
ปฏิบัติงานของบุคลากร วัสดุอื่นที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน เชน ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้ม
ส้น สูงใต้เขา (รองเท้าบู๊ต) เสื้อ กางเกง ผ้า ถุง
เท้า รองเท้า หมวก ที่อุดหู ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย คา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร เม้าส แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564
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งบลงทุน รวม 12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติที่ต้นแขน จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัติโนมัติที่ต้น
แขน จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 3,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
1.สามารถวัดความดันโลหิตได้แบบอัตโนมัติ 
2.ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัดสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
3.ผ้าพันแขนที่แถมมากับตัวเครื่อง สามารถวัดได้ตั้งแตขนาด ลํา
แขนไมน้อยกวา 22-32 cm 
4. จอภาพแสดงผล เป็นตัวเลข สามารถมองเห็นคาได้ชัดเจน 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมปรากฏใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากแบบ
อินฟราเรด จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,000 บาท มีราย
ละเอียด ดังนี้
1.วัดอุณหภูมิได้โดยไมต้องสัมผัสผิว วัดไข้ วัดอุณหภูมิห้อง
2.ขนาดกระชับ พอดีมือ
3.หนวยความจําบันทึกได้ไมต่ํากวา 20 หนวย
4.ระยะเวลาในการวัดผลน้อยกวา 1 นาที
5.มีระบบเปิดอัตโนมัติ
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมปรากฏใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

วันที่พิมพ : 18/8/2564  16:19:15 หน้า : 54/93



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 720,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้
จาย พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0819.2/ว
 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0819.2/ว
 2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดตอ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการป้องกันและควบคุมโรคติดตอตาง ๆ 
เชน จัดซื้อน้ํายาพนหมอกควัน น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับอุปกรณพน
หมอกควัน วัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่จําเป็นในการควบคุมโรคติดตอ
ตาง ๆ ฯลฯ (ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ไข้หวัดและโรคโรคติดตออื่น ๆ)ที่อาจ
เป็น อันตรายตอชีวิตประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลหนองระเวียง ที่มีหนังสือสั่งการ ระเบียบให้สามารถปฏิบัติ
ได้
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 745 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2120ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหนองระ
เวียง ห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)หน้าที่ 102 ข้อที่ 1
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โครงการผาตัดต้อกระจก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการคัดกรองสงตอและดูแลชวยเหลือผู้
ป่วยที่มีปัญหาด้านสายตา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหนองระ
เวียง (พ.ศ. 2561- 2565)หน้าที่ 102 ข้อที่ 5
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า เชน คาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคาจัด
ซื้อวัสดุอุปกรณที่จําเป็น ในการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าคาใช้จายใน
การทําหมันสุนัขและแมว 
คาจ้างเหมาสํารวจสุนัขและแมว ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการกครองท้องถิ่นที่ มท 0810.5
/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0810.5
/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0819.3/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหนองระ
เวียง (พ.ศ. 2561 – 2565)หน้าที่ 103 ข้อที่ 9
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งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 1-20

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อสนับสนุนให้หมูบ้านได้ดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกคองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0810.8
/ว 4002  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหนองระ
เวียง (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที่ 102 ข้อที่ 6

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,064,880 บาท

งบบุคลากร รวม 884,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 884,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 722,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานประจําปี เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา
-ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม  จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน   จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ นม 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

วันที่พิมพ : 18/8/2564  16:19:15 หน้า : 59/93



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ นม 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
ตําแหนงคนงานทั่วไป 
จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ นม 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
ตําแหนงคนงานทั่วไป 
จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ นม 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน  100,000
  บาท 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปีแกข้าราชการหรือพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการข้าแกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้าราชการพนักงาน
สวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกอาณาจักรฯ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม , คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกระทรวงหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกาดินสอ คาจัดพิมพวารสาร  สิ่ง
พิมพ แผนพับ ฯลฯ และคาสิ่งของเครื่องใช้ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามอายุการใช้งาน ไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
สภาพ ในระยะเวลาอันสั้น     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน เม้าส หมึก แผน
ดิสก โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม2556
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม2556
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน2558
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือเยียวยาผู้ประสบปัญหาสาธารณภัย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการชวยเหลือประชาชนที่เกิด
สาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ตําบลหนองระเวียง โดย
เฉียบพลัน ทันทีและชวยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิด
ภัย เชน คาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาวัสดุ
อุปกรณ คาเครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ
-เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ
. 2550
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 50,000 บาท

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

โครงการรณรงคคัดแยกขยะ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรณรงคคัดแยกขยะ เชน ป้ายประชา
สัมพันธรณรงคตาง ๆ คาจัดทําเอกสารเผยแพรความรู้ คาจัด
อบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมรณรงคคัดแยกขยะ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0820.3/ว 1499 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหนองระ
เวียง (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 122 ข้อที่ 1
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เพื่อใช้จายในกิจกรรมการบําบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพ
ยาเสพติด และการปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดอยาง
ยั่งยืน
ขององคการบริหารสวนตําบล การดําเนินงานหมูบ้านชุมชนเข้ม
แข็ง การบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เชน คาสมนาคุณวิทยากร คา
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
-เป็นไปตามตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0816.5/ ว2726 ลงวันที่  4 ธันวาคม  2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 3334  ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188
 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119
  ข้อ 6
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โครงการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน กิจกรรมประชุม
ประชาคม

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริม สนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน กิจกรรมประชุมประชาคม การจัดกิจกรรม
ให้ความรู้ทางวิชาการ การรณรงคกิจกรรมเพื่อสงเสริม สนับ
สนุน การมีสวนรวม  
ของประชาชนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อ
ให้เกิดการรวมคิด  รวมทํารวมแก้ปัญหาชุมชนปัญหาความยาก
จน เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสาร ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลง
วันที่  12  มีนาคม 2553
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.3/ว179 ลงวันที่ 15 มกราคม  2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ ทม 0810.3/ว 1921  ลงวันที่  16 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119
  ข้อ 13
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โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ เชน คา
อาหารกลางวัน  อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 107
 ลําดับที่ 4)

วันที่พิมพ : 18/8/2564  16:19:15 หน้า : 67/93



โครงการสามวัยใสใจสุขภาพสานสัมพันธครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสามวัยใสใจสุขภาพสานสัมพันธ
ครอบครัวเชน คาอาหารกลางวัน  อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 108
 ลําดับที่ 8)

โครงการอบรมสงเสริมการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้
พิการและผู้สูงอายุ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมสงเสริมการดูแลสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตของผู้พิการและผู้สูงอายุ เชน คาอาหารกลาง
วัน  อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110
 ลําดับที่ 14)
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โครงการอบรมสงเสริมพัฒนาบทบาทสตรี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมพัฒนาบทบาทสตรี
ตําบลหนองระเวียงเชน คาอาหารกลางวัน  อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108
 ลําดับที่ 5)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 380,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธอําเภอพิมาย เชน คาชุดสําหรับนักกีฬา,คาอุปกรณ
กีฬา,คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 105
  ลําดับที่  4
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โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
ต้านยาเสพติดหนองระเวียงเกมส เชน คาจ้างเหมาตกแตงสถาน
ที่,คาตอบแทนคณะกรรมการ,คาถ้วยรางวัล,เงินรางวัลฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 105
  ลําดับที่  5

โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาในงานเทศกาลตางๆ จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันในงานเทศกาล
ตาง ๆ เชน คาชุดสําหรับนักกีฬา,คาอุปกรณกีฬา,คาอาหารและ
เครื่องดื่มฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หน้าที่ 105
  ลําดับที่  6

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬาหมู
บ้าน/ชุมชน จํานวน  20 หมูบ้าน ๆ ละ 5,000  บาท
-เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0893.4/ว583 ลงวันที่ 6
 พฤษภาคม 2547 เรื่อง แนวทางการจัดซื้ออุปกรณกีฬาหมู
บ้าน/ชุมชน ประจําปี 2547 และมาตรการสงเสริมกีฬา ภาค
ผนวก ค แนวทางการจัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบ้าน/
 ชุมชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 105
  ลําดับที่ 7
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนตําบลหนองระเวียง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เยาวชนตําบลหนองระเวียงเชน คาอาหารกลางวัน,คาวิทยากร,คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม,คาจัดทําเอกสาร,คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 100
 ลําดับที่  6

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพิมาย จํานวน 150,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพิมาย เพื่อจายโครงการสงเสริม
กิจกรรมประเพณีและงานเทศกาลเที่ยวพิมาย
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุด
หนุนทั่วไปให้แกองคการปกครองสวนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8
/ว4002  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  หน้าที่ 105
  ลําดับที่  1
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,432,680 บาท

งบบุคลากร รวม 1,522,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,522,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 989,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานประจําปี เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  3  อัตรา 
- ตําแหนงนักบริหารงานชาง   1 อัตรา
- ตําแหนงนายชางโยธา          1 อัตรา
- ตําแหนงนายชางสํารวจ 1 อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ นม 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแลเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณ
วุฒิที่ก.พ.หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลรับรองวาคุณวุฒิ
นั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ได้รับแตงตั้งให้แก
พนักงานสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ นม 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  นักบริหารงานชางจํานวน  1
  อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ นม 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 425,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง   จํานวน   3   อัตรา
- ตําแหนงผู้ชวยนายชางโยธา          1   อัตรา
- ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ   1   อัตรา
- ตําแหนงคนงานทั่วไป     1   อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ นม 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิ ที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลรับรองวา
คุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ได้รับแตงตั้งให้
แกพนักงานสวนตําบล
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ นม 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 1,910,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 665,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  จํานวน  400,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ,คณะ
กรรมการที่ได้รับแตงตั้งให้รับผิดชอบจัดทํารางขอบเขตของ
งาน ,คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส,ตรวจรับพัสดุและควบคุมงานฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
-เงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษแกข้าราชการหรือพนักงาน
สวนตําบลลูกจ้าง พนักงานจ้าง จํานวน   200,000   บาท
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคการ 
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2557

คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้าราชการพนักงาน
สวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 950,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาระวางบรรทุก คา
โฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาใช้จายในการดําเนิน
คดีคําพิพากษา คาติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งโทรศัพท คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เชน คาจ้างออกแบบ คาจ้างรับรองแบบฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา การเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการ ฝึกอบรมฝึกอบ ของ เจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑและ
จายเป็นคาซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง
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ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบเทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณกอสร้าง เชนไม้ตางๆ น้ํามันทา
ไม้ สี ทินเนอร แปรงทาสีปูนซีเมนต อิฐหรือซีเมนตบลอค
กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม เลื่อย สวาน ขวาน ก
บใส ไม้ เหล็กเส้น ตลับเมตร ลูกดิ่งทอน้ํา อุปกรณประปาโถ
ส้วม ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูลตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร เมาส แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ เมนบอรดเมมโมรี่ชิป ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุสํารวจ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณสํารวจเชน บันได อลูมิเนียม เครื่องมือ
ตางๆฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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งานก่อสร้าง รวม 9,697,000 บาท
งบลงทุน รวม 9,697,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 9,697,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้านหนองโสน หมูที่ 11 จาก
บ้านนายผล เลี่ยมรัตน ถึงบอนายทิม กลาวพิมาย

จํานวน 56,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้านหนองโสน หมู
ที่ 11จากบ้านนายผล เลี่ยมรัตน ถึงบอนายทิม กลาวพิมาย 
ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร ยาว  31  เมตร  หนา  0.15
  เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา  93  ตร.ม.พร้อมไหลทาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71
 ลําดับที่ 47 และตามประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 13 สายโนนเพ็ชรไป   บ้านโจด 
หมูที่ 15

จํานวน 868,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 13สายโนนเพ็ชรไปบ้าน
โจด หมูที่ 15
ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว300 เมตร หนา  0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 1,500 ตร.ม.พร้อมไหลทาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73
 ลําดับที่  57
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โครงการกอสร้างถนน คสล.จากบ้านโนนหญ้านาง หมูที่ 8
 ไปบ้านหนองบัวคํา หมูที่ 5

จํานวน 1,531,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน  คสล.จากบ้านโนนหญ้านาง หมูที่ 8
 ไปบ้านหนองบัวคํา 
หมูที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 450  เมตร  หนา  0.15
  เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา  2,700  ตร.ม.พร้อมไหลทาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561 –พ.ศ.2565
) หน้าที่ 68 ลําดับที่ 33

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านดอนประดู หมูที่ 13 
 ไปบ้านหนองบัวคํา หมูที่ 5

จํานวน 492,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.บ้านดอนประดู หมูที่ 13ไปบ้าน
หนองบัวคํา หมูที่ 5
ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว170 เมตร หนา  0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 850 ตร.ม.พร้อมไหลทาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74
 ลําดับที่  63
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โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านโนนสะเดา  หมูที่ 10 
จากแยกศาลตาปู่ ไปสระน้ําสันอ้อยช้าง

จํานวน 370,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน  คสล.บ้านโนนสะเดา หมูที่ 10 จาก
แยกศาลตาปู่ ไปสระน้ําสันอ้อยช้าง
ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร ยาว  155  เมตร  หนา  0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา  620 ตร.ม.พร้อมไหลทาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 45 และตามประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านโนนหญ้านาง หมูที่ 8 
 จากวัดชัยสวรรคไปถึงสันอางลําฉมวก

จํานวน 420,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.บ้านโนนหญ้านาง หมูที่ 8
 จากวัดชัยสวรรคไปถึงสันอางลําฉมวก
ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร ยาว 145  เมตร  หนา  0.15
  เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 725  ตร.ม.พร้อมไหลทาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565
) หน้าที่  67   ลําดับที่  32และตามประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
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โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านเพชร หมูที่ 12 สายบ้านนางเจียม 
รวมพิมาย 
ถึงบ้านนายจํารัส เพชรจํารัส

จํานวน 91,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.บ้านเพชร หมูที่ 12 สายบ้าน
นางเจียม รวมพิมาย ถึงบ้านนายจํารัส เพชรจํารัส
ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 40  เมตร  หนา  0.15
  เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา160 ตร.ม.ไมมีไหลทาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-.2565) หน้าที่ 72
 ลําดับที่ 55และตามประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านมาบประดู หมูที่ 7 จากสี่แยกซอย 6
 
 ไปบ้านโนนหญ้านาง หมูที่ 8

จํานวน 1,633,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน  คสล.บ้านมาบประดู หมูที่ 7 จากสี่
แยกซอย 6 ไปบ้านโนนหญ้านาง หมูที่ 8
ผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร  ยาว 480  เมตร  หนา  0.15
  เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 2,880 ตร.ม.พร้อมไหลทาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  67
  ลําดับที่  31
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โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านหนองกุฎีงาม หมูที่ 17  
 จากบ้านนางเปลี่ยว ทะรินรัมย  ไปนานายสมร  คูณค้ํา

จํานวน 492,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน  คสล.บ้านหนองกุฎีงาม หมูที่ 17
 จากบ้านนางเปลี่ยว ทะรินรัมย ไปนานายสมร คูณค้ํา
ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  290  เมตร  หนา  0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 870  ตร.ม.ไมมีไหลทาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  77
 ลําดับที่ 79

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านหนองขาม หมูที่ 2 
 สามแยกไปบ้านดอนหวาย หมูที่ 3 ไปนาพอล้อม อาศัยไร

จํานวน 507,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน  คสล.บ้านหนองขาม หมูที่ 2สาม
แยกไปบ้านดอนหวาย หมูที่ 3 ไปนาพอล้อม อาศัยไร
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมน้อยกวา 875 ตร.ม.พร้อมไหลทาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63
 ลําดับที่ 11
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โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านหนองใหญ หมูที่ 1 จากแยกนาป่า
ตาล 
 ไป ถนนหลักสิบบ้านงิ้ว หมูที่ 4

จํานวน 955,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.บ้านหนองใหญ หมูที่ 1 จาก
แยกนาป่าตาล ไปถนนหลักสิบ บ้านงิ้ว หมูที่ 4 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมน้อยกวา  1,650  ตร.ม.พร้อมไหลทาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25561-2565) หน้าที่ 61
 ลําดับที่ 4

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านหัวถนน หมูที่ 14 สายบ้านนายเวช 
ผลพิมาย    ถึงแยกศาลตาปู่

จํานวน 561,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.บ้านหัวถนน หมูที่ 14 สายบ้าน
นายเวช ผลพิมายถึงแยกศาลตาปู่
ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 235 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา  940  ตร.ม.พร้อมไหลทาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  75
 ลําดับที่ 70

วันที่พิมพ : 18/8/2564  16:19:15 หน้า : 83/93



โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้านดอนหวาย หมูที่ 3 
 จากซุ้มประตูวัดดอนหวายด้านทิศตะวันออกไปคุ้มสําโรง

จํานวน 372,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน  คสล.ภายในหมูบ้านดอนหวาย หมู
ที่ 3จากซุ้มประตูวัดดอนหวายด้านทิศตะวันออกไปคุ้มสําโรง
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมน้อยกวา 624 ตร.ม.พร้อมไหลทาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63
 ลําดับที่ 15 และตามประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้านทรัพยโพธิ์งาม หมูที่ 20 
 จากบ้านนางสงกา ผองพูน ไปวัดบ้านทรัพยโพธิ์งาม

จํานวน 196,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้านทรัพยโพธิ์
งาม หมูที่ 20จากบ้านนางสงกา ผองพูนไปวัดบ้านทรัพยโพธิ์งาม 
ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 82 เมตร  หนา  0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา  328  ตร.ม.พร้อมไหลทาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78
 ลําดับที่ 83และตามประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
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โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้านหนองใหญ หมูที่ 1         
      จากบ้านนางจวน เนื้อนา ถึงบ้านนายทัศนัยเนื้อนา

จํานวน 97,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน  คสล.ภายในหมูบ้านหนองใหญ หมู
ที่ 1จากบ้านนางจวน เนื้อนา ถึงบ้านนายทัศนัยเนื้อนา
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา 171 ตร.ม.ไมมีไหลทาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25561-2565) หน้าที่ 62
 ลําดับที่ 6 และตามประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

โครงการกอสร้างทางออกกําลังกาย คสล.บ้านหนองขาม หมูที่ 2
 บริเวณสระน้ําหนองขาม

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างทางออกกําลังกาย คสล. บ้านหนอง
ขาม หมูที่ 2 บริเวณสระน้ําหนองขาม
กอสร้างทางออกกําลังกาย กว้าง 2.50 เมตร ยาว 260
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา  650  ตร.ม.พร้อม
ไหลทาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  63
 ลําดับที่ 13 และตามประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
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โครงการซอมแซมถนน คสล.ภายในบ้านหนองโสน หมูที่ 11 จํานวน 646,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนน คสล.ภายในบ้านหนองโสน หมู
ที่ 11
ดําเนินการ ปูผิวทางแบบ  Asphaltic Concrete กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 515  เมตร หนา 4.00  ซม. (เสริมทับผิวทางเดิม)   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  80
 ลําดับที่ 92 และตามประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยคาสัญญาแบบปรับราคาได้ (คาK) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คาK)    
(คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่  11 กันยายน  2560 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 985,060 บาท

งบบุคลากร รวม 780,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 780,060 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 738,060 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน  2  อัตรา 
-ตําแหนงผู้อํานวยการกองสงเสริมการเกษตร (นักบริหารงานการ
เกษตร ระดับต้น) 1 อัตรา
-ตําแหนงนักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) 1 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองสงเสริมการ
เกษตร (นักบริหารงานเกษตรระดับต้น)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559
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งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 47,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ  เงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัล ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 113,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวพระราชดําริ เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาเอกสารตาง ๆ ใน
การ ฝึกอบรม ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 2
  หน้าที่ 98 

โครงการสงเสริมผลิตภัณฑท้องถิ่น จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมผลิตภัณฑ
ท้องถิ่น เชน  คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาเอกสารตาง ๆ ในการฝึกอบรม ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 10
  หน้าที่ 99 
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โครงการอบรมการทําน้ําอ้อยก้อน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมการทําน้ําอ้อย
ก้อน เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาเอกสารตาง ๆ ในการฝึกอบรม ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่ 5
  หน้าที่ 98 

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาใช้จายในการ
เดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการทั้งในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

คาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ
 เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เครื่องคิดเลข ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

คาซื้อยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว  ปุย พันธุพืชและ
สัตว พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยาย
พันธุพืช ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

คาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก แผน CD  หมึก แป้น
พิมพ เมาส ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 46,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 46,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 46,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้และหญ้า
แฝกเฉลิมพระเกียรติ เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาหญ้าแฝก คา
จัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 3
  หน้าที่ 121 
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โครงการวันต้นไม้ประจําปีของชาติ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันต้นไม้ประจําปีของ
ชาติ เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่มคาจัดเตรียมสถานที่ คา
วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการ สงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่ 5
  หน้าที่ 121 

โครงการอนุรักษพันธกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทน วิทยากร 
คาวัสดุอุปกรณ คาเอกสารตางๆ ในการฝึกอบรม ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การดําเนิน
งานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่ 4
  หน้าที่ 121 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

124,000

เงินสํารองจาย 507,456

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,500,000

รายจายตามข้อผูกพัน 240,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

667,954

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

3,791,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

124,000

เงินสํารองจาย 507,456

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,500,000

รายจายตามข้อผูกพัน 240,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

667,954

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

3,791,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 210,900

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,153,920 626,000 108,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,259,120 1,370,600 926,210 722,880

เงินประจําตําแหนง 294,000 42,000 42,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

96,000 4,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

81,420 62,000 12,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

80,000 5,000 5,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,230,000 10,000 260,100 237,000 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 210,900

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 425,280 2,313,200

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

989,400 738,060 10,006,270

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 504,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

36,000 136,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

30,000 185,420

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 50,000 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 95,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

600,000 47,000 2,484,100

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

150,000 15,000 30,000 15,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 180,000 120,000 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 780,000 30,000 30,000

คาของขวัญ ของรางวัล 
ฯลฯ

20,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการทั้งในและนอก
ราชอาณาจักรฯ

200,000

คาใช้จายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ ประกวด
แขงขัน ฯลฯ

100,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา การ
เดินทางไปราชการ

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

15,000 10,000 235,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 400,000 10,000 720,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 500,000 1,340,000

คาของขวัญ ของรางวัล 
ฯลฯ

20,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการทั้งในและนอก
ราชอาณาจักรฯ

200,000

คาใช้จายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ ประกวด
แขงขัน ฯลฯ

100,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา การ
เดินทางไปราชการ

50,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา คาใช้
จาย ในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

30,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา คาใช้
จายในการเดิน ทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร ฯลฯ

50,000

คาใช้จายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

12,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 900,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

20,000

โครงการกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์

โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต้านยาเสพติด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา คาใช้
จาย ในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

30,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา คาใช้
จายในการเดิน ทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร ฯลฯ

50,000

คาใช้จายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

12,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 900,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

20,000

โครงการกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์

50,000 50,000

โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต้านยาเสพติด

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดตอ

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
มอบใบประกาศนียบัตร
เด็กปฐมวัย

10,000

โครงการชวยเหลือเยียว
ยาผู้ประสบปัญหา
สาธารณภัย

150,000

โครงการทัศนศึกษา
แหลงเรียนรู้นอกชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

โครงการปลูกต้นไม้และ
หญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรติ

โครงการป้องกันและแก้
ปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

150,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน

50,000

โครงการผาตัดต้อ
กระจก

30,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดตอ

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
มอบใบประกาศนียบัตร
เด็กปฐมวัย

10,000

โครงการชวยเหลือเยียว
ยาผู้ประสบปัญหา
สาธารณภัย

150,000

โครงการทัศนศึกษา
แหลงเรียนรู้นอกชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

โครงการปลูกต้นไม้และ
หญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรติ

20,000 20,000

โครงการป้องกันและแก้
ปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

150,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน

50,000

โครงการผาตัดต้อ
กระจก

30,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
บุคลากรองค์การบริหาร
สวนตําบลหนองระเวียง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

250,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําป 2565

200,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงาน 
ฯลฯ

600,000

โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะ

50,000

โครงการวันต้นไม้
ประจําปของชาติ

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวพระราช
ดําริ

โครงการสงนักกีฬาเข้า
รวมแขงขันกีฬาในงาน
เทศกาลตางๆ

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  16:25:46 หน้า : 11/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
บุคลากรองค์การบริหาร
สวนตําบลหนองระเวียง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

250,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําป 2565

200,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงาน 
ฯลฯ

600,000

โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะ

50,000

โครงการวันต้นไม้
ประจําปของชาติ

6,000 6,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวพระราช
ดําริ

20,000 20,000

โครงการสงนักกีฬาเข้า
รวมแขงขันกีฬาในงาน
เทศกาลตางๆ

30,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  16:25:46 หน้า : 12/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม สนับ
สนุน การจัดทําแผน
ชุมชน กิจกรรมประชุม
ประชาคม

40,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมวันเด็ก

50,000

โครงการสงเสริม
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายบริหารสถานศึกษา 
ศพด.องค์การบริหาร
สวนตําบลบ้านหนองระ
เวียงหมูที่ 6

425,150

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายบริหารสถานศึกษา 
ศพด.องค์การบริหาร
สวนตําบลบ้านหนองระ
เวียงหมูที่2

425,150

โครงการสร้างงานสร้าง
อาชีพ

30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

120,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  16:25:46 หน้า : 13/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม สนับ
สนุน การจัดทําแผน
ชุมชน กิจกรรมประชุม
ประชาคม

40,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมวันเด็ก

50,000

โครงการสงเสริม
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

13,000 13,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายบริหารสถานศึกษา 
ศพด.องค์การบริหาร
สวนตําบลบ้านหนองระ
เวียงหมูที่ 6

425,150

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายบริหารสถานศึกษา 
ศพด.องค์การบริหาร
สวนตําบลบ้านหนองระ
เวียงหมูที่2

425,150

โครงการสร้างงานสร้าง
อาชีพ

30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

120,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  16:25:46 หน้า : 14/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการสามวัยใสใจ
สุขภาพสานสัมพันธ์
ครอบครัว

30,000

โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกร
รมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

โครงการอบรมการทํา
น้ําอ้อยก้อน

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเยาวชนตําบล
หนองระเวียง

โครงการอบรมสงเสริม
การดูแลสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของผู้
พิการและผู้สูงอายุ

30,000

โครงการอบรมสงเสริม
พัฒนาบทบาทสตรี

30,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและ
สัมมนา คาใช้จายใน
การเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

ค่าวัสดุ วัสดุกอสร้าง 150,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  16:25:46 หน้า : 15/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการสามวัยใสใจ
สุขภาพสานสัมพันธ์
ครอบครัว

30,000

โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกร
รมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

20,000 20,000

โครงการอบรมการทํา
น้ําอ้อยก้อน

20,000 20,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเยาวชนตําบล
หนองระเวียง

20,000 20,000

โครงการอบรมสงเสริม
การดูแลสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของผู้
พิการและผู้สูงอายุ

30,000

โครงการอบรมสงเสริม
พัฒนาบทบาทสตรี

30,000

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและ
สัมมนา คาใช้จายใน
การเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000 50,000

ค่าวัสดุ วัสดุกอสร้าง 200,000 350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุกีฬา

วัสดุคอมพิวเตอร์ 110,000 20,000 20,000 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 70,000 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 1,741,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุสํานักงาน 310,000 50,000 15,000 50,000

วัสดุสํารวจ

วัสดุอื่น 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 12,000 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 18,000 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 105,000 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000 20,000

คาไฟฟ้า 200,000 45,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  16:25:46 หน้า : 17/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 10,000 60,000

วัสดุกีฬา 100,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 10,000 195,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 85,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,781,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 10,000 485,000

วัสดุสํารวจ 20,000 20,000

วัสดุอื่น 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 17,000

คาบริการโทรศัพท์ 23,000

คาบริการไปรษณีย์ 110,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

120,000

คาไฟฟ้า 245,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  16:25:46 หน้า : 18/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

คาเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์

10,000

เครื่องวัดความดันโลหิต
อัตโนมัติที่ต้นแขน

6,000

เครื่องวัดอุณหภูมิทาง
หน้าผาก

6,000

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัด
หญ้า

9,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยคาสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คาK)

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. ภายในหมูบ้าน
หนองโสน หมูที่ 11 
จากบ้านนายผล เลี่ยม
รัตน์ ถึงบอนายทิม 
กลาวพิมาย

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  16:25:46 หน้า : 19/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

คาเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์

10,000

เครื่องวัดความดันโลหิต
อัตโนมัติที่ต้นแขน

6,000

เครื่องวัดอุณหภูมิทาง
หน้าผาก

6,000

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัด
หญ้า

9,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยคาสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คาK)

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. ภายในหมูบ้าน
หนองโสน หมูที่ 11 
จากบ้านนายผล เลี่ยม
รัตน์ ถึงบอนายทิม 
กลาวพิมาย

56,000 56,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 13 สายโนน
เพ็ชรไป   บ้านโจด หมู
ที่ 15

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.จากบ้านโนนหญ้า
นาง หมูที่ 8
 ไปบ้านหนองบัวคํา หมู
ที่ 5

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.บ้านดอนประดู หมู
ที่ 13 
 ไปบ้านหนองบัวคํา หมู
ที่ 5

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.บ้านโนนสะเดา  
หมูที่ 10 
จากแยกศาลตาปู่ ไป
สระน้ําสันอ้อยช้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.บ้านโนนหญ้านาง 
หมูที่ 8 
 จากวัดชัยสวรรค์ไปถึง
สันอางลําฉมวก

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  16:25:46 หน้า : 21/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 13 สายโนน
เพ็ชรไป   บ้านโจด หมู
ที่ 15

868,000 868,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.จากบ้านโนนหญ้า
นาง หมูที่ 8
 ไปบ้านหนองบัวคํา หมู
ที่ 5

1,531,000 1,531,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.บ้านดอนประดู หมู
ที่ 13 
 ไปบ้านหนองบัวคํา หมู
ที่ 5

492,000 492,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.บ้านโนนสะเดา  
หมูที่ 10 
จากแยกศาลตาปู่ ไป
สระน้ําสันอ้อยช้าง

370,000 370,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.บ้านโนนหญ้านาง 
หมูที่ 8 
 จากวัดชัยสวรรค์ไปถึง
สันอางลําฉมวก

420,000 420,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  16:25:46 หน้า : 22/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.บ้านเพชร หมูที่ 12
 สายบ้านนางเจียม รวม
พิมาย 
ถึงบ้านนายจํารัส เพชร
จํารัส

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.บ้านมาบประดู หมู
ที่ 7 จากสี่แยกซอย 6 
 ไปบ้านโนนหญ้านาง 
หมูที่ 8

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.บ้านหนองกุฎีงาม 
หมูที่ 17  
 จากบ้านนางเปลี่ยว 
ทะรินรัมย์  ไปนานาย
สมร  คูณค้ํา

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.บ้านหนองขาม หมู
ที่ 2 
 สามแยกไปบ้านดอน
หวาย หมูที่ 3 ไปนาพอ
ล้อม อาศัยไร

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  16:25:46 หน้า : 23/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.บ้านเพชร หมูที่ 12
 สายบ้านนางเจียม รวม
พิมาย 
ถึงบ้านนายจํารัส เพชร
จํารัส

91,000 91,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.บ้านมาบประดู หมู
ที่ 7 จากสี่แยกซอย 6 
 ไปบ้านโนนหญ้านาง 
หมูที่ 8

1,633,000 1,633,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.บ้านหนองกุฎีงาม 
หมูที่ 17  
 จากบ้านนางเปลี่ยว 
ทะรินรัมย์  ไปนานาย
สมร  คูณค้ํา

492,000 492,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.บ้านหนองขาม หมู
ที่ 2 
 สามแยกไปบ้านดอน
หวาย หมูที่ 3 ไปนาพอ
ล้อม อาศัยไร

507,000 507,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  16:25:46 หน้า : 24/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.บ้านหนองใหญ 
หมูที่ 1 จากแยกนาป่า
ตาล 
 ไป ถนนหลักสิบบ้านงิ้ว 
หมูที่ 4

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.บ้านหัวถนน หมูที่ 
14 สายบ้านนายเวช ผล
พิมาย    ถึงแยกศาลตา
ปู่

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.ภายในหมูบ้าน
ดอนหวาย หมูที่ 3 
 จากซุ้มประตูวัดดอน
หวายด้านทิศตะวันออก
ไปคุ้มสําโรง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.ภายในหมูบ้าน
ทรัพย์โพธิ์งาม หมูที่ 20 
 จากบ้านนางสงกา ผอง
พูน ไปวัดบ้านทรัพย์
โพธิ์งาม

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  16:25:46 หน้า : 25/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.บ้านหนองใหญ 
หมูที่ 1 จากแยกนาป่า
ตาล 
 ไป ถนนหลักสิบบ้านงิ้ว 
หมูที่ 4

955,000 955,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.บ้านหัวถนน หมูที่ 
14 สายบ้านนายเวช ผล
พิมาย    ถึงแยกศาลตา
ปู่

561,000 561,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.ภายในหมูบ้าน
ดอนหวาย หมูที่ 3 
 จากซุ้มประตูวัดดอน
หวายด้านทิศตะวันออก
ไปคุ้มสําโรง

372,000 372,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.ภายในหมูบ้าน
ทรัพย์โพธิ์งาม หมูที่ 20 
 จากบ้านนางสงกา ผอง
พูน ไปวัดบ้านทรัพย์
โพธิ์งาม

196,000 196,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  16:25:46 หน้า : 26/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.ภายในหมูบ้าน
หนองใหญ หมูที่ 1       
        จากบ้านนางจวน 
เนื้อนา ถึงบ้านนายทัศ
นัยเนื้อนา

โครงการกอสร้าง
ทางออกกําลังกาย คสล
.บ้านหนองขาม หมูที่ 2
 บริเวณสระน้ําหนอง
ขาม

โครงการซอมแซมถนน 
คสล.ภายในบ้านหนอง
โสน หมูที่ 11

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  16:25:46 หน้า : 27/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.ภายในหมูบ้าน
หนองใหญ หมูที่ 1       
        จากบ้านนางจวน 
เนื้อนา ถึงบ้านนายทัศ
นัยเนื้อนา

97,000 97,000

โครงการกอสร้าง
ทางออกกําลังกาย คสล
.บ้านหนองขาม หมูที่ 2
 บริเวณสระน้ําหนอง
ขาม

310,000 310,000

โครงการซอมแซมถนน 
คสล.ภายในบ้านหนอง
โสน หมูที่ 11

646,000 646,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  16:25:46 หน้า : 28/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน      
                
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น(สวนกลาง) 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

10,000

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 1-20

400,000

อุดหนุนที่ทําการปก
ครองอําเภอพิมาย

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขตองค์การ
บริหารสวนตําบลหนอง
ระเวียง

3,875,700

รวม 20,256,410 17,730,260 530,000 9,328,700 2,022,210 1,214,880 50,000 180,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  16:25:46 หน้า : 29/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน      
                
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น(สวนกลาง) 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

10,000

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 1-20

400,000

อุดหนุนที่ทําการปก
ครองอําเภอพิมาย

150,000 150,000

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขตองค์การ
บริหารสวนตําบลหนอง
ระเวียง

3,875,700

รวม 550,000 13,129,680 1,031,060 66,023,200

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  16:25:46 หน้า : 30/30




















































































