
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองจอก

อําเภอ ทายาง   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,656,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,269,940 บาท

งบบุคลากร รวม 6,003,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,484,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้กับนายกองคการ
บริหารสวนตําบล/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
- นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 20,400 บาท
จํานวน 1 ตําแหนง เป็นเงิน 244,800 บาท
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 11,220 บาท
จํานวน 2 ตําแหนง เป็นเงิน 269,280 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงให้กับนายก
องคการบริหารสวนตําบล/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
- นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 1,750 บาท
จํานวน 1 ตําแหนง เป็นเงิน 21,000 บาท
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 880 บาท
จํานวน 2 ตําแหนง เป็นเงิน 21,120 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษให้กับนายกองคการ
บริหารสวนตําบล/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
- นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 1,750 บาท
จํานวน 1 ตําแหนง เป็นเงิน 21,000 บาท
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 880 บาท
จํานวน 2 ตําแหนง เป็นเงิน 21,120 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนตําแหนงเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
- เงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 1 ตําแหนง 
เป็นเงิน 86,400 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล/รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
- เงินคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 
134,640 บาท
- เงินคาตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เดือนละ 9,180 บาท จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 
110,160 บาท
- เงินคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 
86,400 บาท
- เงินคาตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 17 อัตรา 
เป็นเงิน 1,468,800 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ตั้งตามบัญชีอัตราคาตอบแทน
แนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,518,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,390,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ให้แกพนักงานสวนตําบลของสํานักงานปลัด จํานวน 7 อัตรา
- ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)
- ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
- ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
- ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชํานาญการ
- ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
จํานวน 2 อัตรา
- ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชํานาญการ
หรือตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงาน
สวนตําบลที่ได้รับเงินประจําตําแหนง ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
หรือตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 214,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก
ลูกจ้างประจํา ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน 1 อัตรา ที่ปฏิบัติงานให้สํานักงานปลัด 
หรือตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 765,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างอื่น ๆ จํานวน 6 อัตรา 
ที่ปฏิบัติงานให้สํานักงานปลัด
- ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ)
- ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- ตําแหนง นักการภารโรง
- ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
หรือตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 58,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างอื่น ๆ 
ที่ปฏิบัติงานให้สํานักงานปลัด 
หรือตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 2,056,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 261,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนคาตอบแทนอื่นให้กับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตามเงื่อนไขที่
กําหนดคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแตงตั้งเป็น
ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคการบริหาร
สวนตําบลในด้านตาง ๆ เชน คณะกรรมการคัดเลือก
และคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างของสํานักงานปลัด
ผู้ได้รับคําสั่งแตงตั้งจากองคการบริหารสวนตําบลในการ
ปฏิบัติงานในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล และตาม
โครงการปรับขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการประชาชน
หรือตามที่หนวยงานอื่นขอความรวมมือให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550)
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาเชาบ้าน จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลของ
สํานักงานปลัดที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานสวนตําบลของสํานักงานปลัดที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าใช้สอย รวม 825,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 175,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างหรือคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ 
ในองคการบริหารสวนตําบลหนองจอก เชน คาจ้างเหมา
แรงงานชวยงานตาง ๆ เป็นรายวัน/เดือน คาธรรมเนียม 
คาลงทะเบียนตาง ๆ คารับวารสาร หนังสือพิมพ 
คาโฆษณาและเผยแพร คาใช้จายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษาหรือผู้ชวยปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบล คาเบี้ยประกันรถยนตของราชการ 
คารังวัดที่ดิน คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาจ้างเหมา
ถายเอกสารและคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเป็น
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองและเลี้ยงรับรองขององคการ
บริหารสวนตําบลในโอกาสตาง ๆ เชน ในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศนงานตรวจงาน 
เยี่ยมชม หรือศึกษาดูงาน ประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือ
คณะกรรมการจัดประชุมประชาคมหมูบ้าน/ตําบล 
หรืออื่น ๆ ในการดําเนินการจัดกิจกรรม หรือดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
หรือของสวนราชการที่เกี่ยวข้อง เชน คาอาหารวาง 
คาเครื่องดื่ม และคาอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงรับรอง
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจายที่เลี้ยงรับรอง
เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการทั้งใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษและ
คาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ไปอบรม
สัมมนาของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
ตามสิทธิและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง
ของ อปท. ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
รวมทั้ง การประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการให้
ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่
ของสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการเลือกตั้ง
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาใช้จายพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ 
ชอดอกไม้และพวงมาลาในงานพิธีตาง ๆ เชน
วันปยมหาราช วันสําคัญทางรัฐพิธีและวันสําคัญ
ตาง ๆ
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วันที่พิมพ : 14/8/2563  15:43:50 หน้า : 8/71



คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการ
อบรมของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เชน คาลงทะเบียน
การฝึกอบรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ อบต.เคลื่อนที่
บริการประชาชน เชน คารับรอง คาอาหารเครื่องดื่ม
คาอาหารวาง คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ รวมถึงคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 83  ลําดับที่ 7  ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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โครงการประชุมประชาคมหมูบ้าน/ตําบล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดประชุมเวทีประชาคม
หมูบ้าน/ตําบล เชน คาอาหารวาง คาเครื่องดื่มและ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดเวทีประชุม
ประชาคมหมูบ้าน/ตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 83  ลําดับที่ 8  ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรม สัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจาย คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 82  ลําดับที่ 4  ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ให้แก ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 83  ลําดับที่ 12  ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วันที่พิมพ : 14/8/2563  15:43:50 หน้า : 11/71



โครงการสงเสริมประชาธิปไตย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมโครงการสงเสริม
ประชาธิปไตย เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม
คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก อปท. 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16(15)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 82  ลําดับที่ 1  ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนต 
รถจักรยานยนต โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร และ
ทรัพยสินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 505,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน หนังสือ 
เครื่องเขียน แบบพิมพ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม 
ธงชาติ ไม้บรรทัด เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ 
สมุด และวัสดุสํานักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน 
ฟวส ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน และวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
เชน ผงซักฟอก แปรง ไม้กวาด น้ํายาล้างจาน 
น้ํายาสุขภัณฑ ถังน้ํา ถังรองรับขยะ และวัสดุ
งานบ้านงานครัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างที่ใช้ในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบล เชน ไม้ตาง ๆ น้ํามันทาไม้ 
ปูนซีเมนต กระเบื้องและวัสดุกอสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 
เชน แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ตลับลูกปืน 
หัวเทียน น็อต และวัสดุยานพาหนะและขนสงอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องสําหรับรถยนตและรถจักรยานยนต
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
เชน น้ํามันเครื่อง น้ํามันเชื้อเพลิง จารบี แก๊ส 
สําหรับรถยนตสวนกลาง รถจักรยานยนต 
เครื่องพนหมอกควัน เครื่องพนละอองฝอย 
เครื่องตัดหญ้าและเครื่องจักรกลขององคการ
บริหารสวนตําบล หรือเครื่องจักรกลของหนวยงาน
อื่นที่มาปฏิบัติงานให้กับองคการบริหารสวนตําบลหนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรที่ใช้ใน
องคการบริหารสวนตําบลหนองจอก เชน ดิน 
ปุย สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช กระถางต้นไม้
และวัสดุการเกษตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร 
เชน แผนป้ายประกาศ กระดาษโปสเตอร สี พูกัน 
ฟลม แถบบันทึกเสียง อัลบั้มใสภาพ แผนซีดีและ
วัสดุโฆษณาและเผยแพรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน 
กระดาษตอเนื่อง หัวพิมพ ตลับหมึกพิมพ 
แถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรม 
และวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 465,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลหนองจอก และสําหรับ
กิจการประปาที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับใช้ในราชการ
และคาบริการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดวงตราไปรษณียากร คาไปรษณีย 
คาธนาณัติ คาลงทะเบียนพัสดุภัณฑตาง ๆ ของ
ทางราชการ
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการทางด้านการสื่อสาร
เชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ต/อินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงภายใต้โครงการอินเตอรเน็ตตําบล 
คาดูแลเว็บไซต คาเชาพื้นที่เว็บไซตและ
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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งบลงทุน รวม 197,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 197,800 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

ครุภัณฑการเกษตร จํานวน 59,000 บาท

- เครื่องพนหมอกควัน
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
  1) ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมน้อยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
  2) ถังบรรจุน้ํายาไมน้อยกวา 6 ลิตร 
  3) กําลังเครื่องยนตไมน้อยกวา 25 แรงม้า
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 143  ลําดับที่ 7
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6
แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน้อยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจร
หลักที่มีหนวยความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
  2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน
หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing
Unit ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
  3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา
มีขนาดไมน้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 2 TB หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไมน้อยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
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- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 
จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 143  ลําดับที่ 3
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ใช้เทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 
1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไมน้อยกวา 32 หน้าตอนาที (ppm) หรือ
14.5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4
ไมน้อยกวา 20 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพตอ
นาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 143  ลําดับที่ 3
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
  1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
  2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 143  ลําดับที่ 3
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
โครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ รถยนต เครื่องจักรกล
และทรัพยสินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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งบเงินอุดหนุน รวม 13,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 13,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ
และศูนยชวยเหลือประชาชนระดับองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ไมเกินร้อยละห้า
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานเทศบาลตําบลทาไม้รวก
ที่ พบ 53201/ว736 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 126  ลําดับที่ 1  ยุทธศาสตร 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง รวม 3,028,840 บาท
งบบุคลากร รวม 2,041,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,041,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,506,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปของพนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติงานให้
กองคลัง จํานวน 4 อัตรา
- ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)
- ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ
- ตําแหนง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชํานาญการ
- ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชํานาญการ
หรือตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงาน
สวนตําบลที่ได้รับเงินประจําตําแหนง ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
หรือตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 463,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง
ที่ปฏิบัติงานให้กองคลัง จํานวน 3 อัตรา
- ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ)
- ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ)
หรือตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานให้กองคลัง 
จํานวน 3 อัตรา
- ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ)
- ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ)
หรือตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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งบดําเนินงาน รวม 910,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 250,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่ได้รับ
คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายให้ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกข้าราชการพนักงาน
สวนตําบลของกองคลังที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่นฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนตําบลและลูกจ้างประจําที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่นฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างหรือคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ
ในองคการบริหารสวนตําบลหนองจอก เชน 
คาจ้างเหมาแรงงานชวยงานตาง ๆ เป็นรายวัน/เดือน
คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตาง ๆ คารับวารสาร
คาหนังสือพิมพ คาโฆษณาและเผยแพร คาใช้จาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาหรือผู้ชวยปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล พนักงานจ้าง
ในสังกัดไปฝึกอบรม สัมมนา คาจ้างเหมาทํา
โปรแกรมตาง ๆ และคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเป็น
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดทําโปรแกรมแผนที่ภาษี จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินให้สามารถ
ดําเนินการจัดเก็บภาษีอยางเป็นระบบ 
รายละเอียดตาง ๆ ตาม อบต.หนองจอกกําหนด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 83  ลําดับที่ 6 ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาลงทะเบียน คาเชาที่พัก
คาผานทางดวนพิเศษ และคาใช้จายอื่น ๆ ให้แก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาตาง ๆ
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการ
อบรมของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เชน คาลงทะเบียนการ
ฝึกอบรมและคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ที่อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร ตู้ โต๊ะ 
เก้าอี้ และทรัพยสินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ 
เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง 
ธงชาติ ธงสัญลักษณ เครื่องเย็บกระดาษ 
ลวดเย็บกระดาษ ตลับหมึกพิมพเครื่องพิมพดีด 
และวัสดุสํานักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน 
ฟวส ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
เชน แปรง ไม้กวาด น้ํายาล้างจาน ผงซักฟอก 
และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุที่ใช้ในโฆษณาและเผยแพร 
เชน แผนป้ายประกาศ กระดาษโปสเตอร สี พูกัน 
ฟลม แถบบันทึกเสียง อัลบั้มใสภาพ แผนซีดีและ
วัสดุโฆษณาและเผยแพรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
เชน แผนดิสก โปรแกรม หมึกพิมพ และ
วัสดุคอมพิวเตอรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดวงตราไปรษณียากร 
คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาลงทะเบียน
พัสดุภัณฑตาง ๆ ที่ใช้ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการทางด้านการสื่อสาร
เชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ต/อินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงภายใต้โครงการอินเตอรเน็ตตําบล 
คาดูแลเว็บไซต คาเชาพื้นที่เว็บไซต และ
คาบริการระบบสื่อสารและโทรคมนาคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน รวม 77,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 77,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
จํานวน 4 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
  1) มีมือจับชนิดบิด
  2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
  3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 144  ลําดับที่ 12
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 5,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED
ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา
18 หน้าตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 144  ลําดับที่ 13
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองจอก เชน
รถยนต เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร
และทรัพยสินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วันที่พิมพ : 14/8/2563  15:43:50 หน้า : 28/71



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 220,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแตงตั้ง
เป็นผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบลในด้านตาง ๆ เชน คาป่วยการ อปพร. 
คาตอบแทนบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัคร
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จาย ให้แก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต
เชน คาน้ําดื่ม คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม
คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 117  ลําดับที่ 6  ยุทธศาสตรที่ 3
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต.หนอง
จอก

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต.หนองจอก เชน คาน้ําดื่ม
คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และแก้ไข ครั้งที่ 3
หน้า 16  ลําดับที่ 1  ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสาธารณะสวน
ที่เกินสิทธิขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,630,380 บาท

งบบุคลากร รวม 913,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 913,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 703,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แก พนักงานสวนตําบล 
ของกองการศึกษา จํานวน 2 อัตรา
- ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงาน
การศึกษา)
- ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชํานาญการ
หรือตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเป็นรายเดือนของ
พนักงานสวนตําบลที่ได้รับเงินประจําตําแหนง 
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
หรือตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ให้แก พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ)
หรือตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้แก 
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและ
พนักงานจ้างอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานให้กองการศึกษา 
หรือตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 1,004,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ให้แก พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
ผู้ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก 
พนักงานสวนตําบลของการศึกษาที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการสวนท้องถิ่นฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองและเลี้ยงรับรองของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในโอกาสตาง ๆ เชน ในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศนงานตรวจงาน เยี่ยมชม หรือศึกษาดูงาน  
ประชุมผู้ปกครอง หรืออื่น ๆ ในการดําเนินการ
จัดกิจกรรมหรือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ฯ เชน
คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม และคาอาหารที่ใช้
ในการเลี้ยงรับรองและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
ต้องจายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างหรือคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ 
ในองคการบริหารสวนตําบลหนองจอก เชน 
คาจ้างเหมาแรงงานชวยงานตาง ๆ เป็นรายวัน/เดือน 
คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตาง ๆ คารับวารสาร 
คาหนังสือพิมพ คาโฆษณาและเผยแพร คาใช้จาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาหรือผู้ชวยปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล พนักงานจ้าง
ในสังกัดไปฝึกอบรมสัมมนาและคาจ้างเหมาบริการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน 
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาลงทะเบียน คาเชาที่พัก 
คาผานทางดวนพิเศษและคาใช้จายอื่น ๆ ให้แก 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่ง
ให้ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาตาง ๆ
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการ
อบรมของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เชน คาลงทะเบียน
การฝึกอบรมและคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วปเกี่ยวกับการศึกษา

- โครงการคัดแยกขยะ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการคัดแยกขยะ 
เป็นคาวัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ 
อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฯ
หน้า 42 ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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- โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 35,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นคาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาเดินทาง และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 95 ลําดับที่ 34 ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

- โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปฐมนิเทศและประชุม
ผู้ปกครอง คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาเดินทาง 
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ 
อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฯ
หน้า 43 ลําดับที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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- โครงการประชุมภาคีเครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการประชุมภาคีเครือขาย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ คาเดินทาง และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 89 ลําดับที่ 16 ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

- โครงการป้องกันระวังภัยเด็กจมน้ํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันระวังภัย
เด็กจมน้ํา เป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ 
คาเดินทางและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ 
อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 91 ลําดับที่ 22 ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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- โครงการเปดบ้านปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการเปดบ้านปฐมวัย
ของกองการศึกษา เป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ คาเดินทาง และคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 89 ลําดับที่ 14 ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

- โครงการผักดีมีประโยชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการผักดีมีประโยชน 
เป็นคาวัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 91 ลําดับที่ 23 ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

- โครงการรณรงคป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ คาเดินทาง และคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ 
อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฯ
หน้า 44 ลําดับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ของกองการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เชน โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณอื่น ๆ 
ที่ชํารุด
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 481,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ให้แก 
กองการศึกษา เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ หมึก 
กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ไม้บรรทัด 
เครื่องเย็บกระดาษ และวัสดุสํานักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน 
ฟวส ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลําโพง 
เบรกเกอร และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ใน
ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลและศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เชน น้ํายาทําความสะอาดห้องน้ํา น้ํายาถูพื้น 
ผงซักฟอก สบู ยาสีฟัน และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 391,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองจอก จํานวน 1 แหง 
และสําหรับเด็กนักเรียนตั้งแตชั้นอนุบาล-ประถม
ศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดเพชรบุรี (สพฐ.) ที่อยูในเขตพื้นที่ 
อบต.หนองจอก จํานวน 3 แหง
- ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110
ลงวันที่ 14 ก.ค. 63 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายฯ ด้านการศึกษาของ อปท.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฯ 
หน้า 45 ลําดับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุกอสร้าง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างที่ใช้ใน
กิจการงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองจอก 
เชน ค้อน คีม จอบ เสียม เลื่อย ทรายและ
วัสดุกอสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทยตาง ๆ เชน น้ํายาฆาเชื้อ น้ํายาฉีดพนยุง 
เวชภัณฑหรือเคมีภัณฑ วัคซีน ทรายอะเบทและ
เครื่องมือแพทยตามความจําเป็น
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี ฟลม 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผนซีดี วีดีโอ 
รูปสีและขาวดํา ที่ได้จากการล้างอัดขยายและ
วัสดุโฆษณาและเผยแพรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน 
แผนกรองแสง แผนหรือจานบันทึกข้อมูล โปรแกรม 
ตลับผงหมึกและวัสดุคอมพิวเตอรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการทางด้านการสื่อสาร
เชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ต/อินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงภายใต้โครงการอินเตอรเน็ตตําบล 
คาดูแลเว็บไซต คาเชาพื้นที่เว็บไซตและ
การปรับปรุงสื่อสารและโทรคมนาคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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งบลงทุน รวม 16,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

- เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน หนังสีดํา 
แบบมีพนักพิงและที่ท้าวแขน จํานวน 1 ตัว
- ครุภัณฑดังกลาวไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ตั้งราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 145 ลําดับที่ 20
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

- ตู้เย็น จํานวน 14,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 
จํานวน 1 ตู้ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองจอก คุณลักษณะดังนี้
  1) ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา
  2) เป็นรุนที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย
  3) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วันที่พิมพ : 14/8/2563  15:43:50 หน้า : 42/71



งบเงินอุดหนุน รวม 696,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 696,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 576,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน
สําหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.หนองจอก 
จํานวน 3 แหง ได้แก โรงเรียนวัดหนองบัว 
โรงเรียนบ้านหนองเกตุและโรงเรียนบ้านหันตะเภา
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110
ลงวันที่ 14 ก.ค. 63 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายฯ ด้านการศึกษาของ อปท.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 128 ลําดับที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

2. เงินอุดหนุนการอบรม/ศึกษานอกสถานที่ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรม/ศึกษานอก
สถานที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้แก โรงเรียน
ในเขตพื้นที่ อบต.หนองจอก จํานวน 3 แหง ๆ ละ 
20,000 บาท ได้แก โรงเรียนวัดหนองบัว โรงเรียน
บ้านหนองเกตุและโรงเรียนบ้านหันตะเภา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 128 ลําดับที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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3. เงินอุดหนุนกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
ให้แก โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.หนองจอก 
จํานวน 3 แหง ๆ ละ 20,000 บาท ได้แก 
โรงเรียนวัดหนองบัว โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
และโรงเรียนบ้านหันตะเภา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 128 ลําดับที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,205,082 บาท
งบบุคลากร รวม 752,232 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 752,232 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 328,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล
ของกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา 
- ตําแหนง ครูผู้ดูแลเด็ก
หรือตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 364,032 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้แก พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
- ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
จํานวน 2 อัตรา
- ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)
หรือตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แก 
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและ
พนักงานจ้างอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานให้กองการศึกษา 
หรือตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 452,850 บาท
ค่าใช้สอย รวม 452,850 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการ
เรียนการสอน(รายหัว)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
โดยจัดสรรอัตราคนละ 1,700 บาทตอป
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110
ลงวันที่ 14 ก.ค. 63 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายฯ ด้านการศึกษาของ อปท.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 87 ลําดับที่ 6 ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือ
เรียน , คาอุปกรณการเรียน , คาเครื่องแบบนักเรียน , คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 50,850 บาท

เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน 
สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป อัตราคนละ 200 บาท/ป
เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน 
สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป อัตราคนละ 200 บาท/ป
เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน 
สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป อัตราคนละ 300 บาท/ป
เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป อัตราคนละ 430 บาท/ป
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110
ลงวันที่ 14 ก.ค. 63 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายฯ ด้านการศึกษาของ อปท.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 88 ลําดับที่ 9 ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

- โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองจอก
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110
ลงวันที่ 14 ก.ค. 63 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายฯ ด้านการศึกษาของ อปท.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 87 ลําดับที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 395,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

- คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน
2 คน ๆ ละ 5,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

สํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 98 ลําดับที่ 17 ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชัจายในโครงการป้องกันและระงับ
โรคติดตอ เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม
คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 98 ลําดับที่ 18 ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในสุนัขและแมว โดยจายเป็นคาใช้จายในกิจกรรม
ตาง ๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการ เชน การจัดซื้อ
วัคซีน วัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 98 ลําดับที่ 16 ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทยตาง ๆ เชน น้ํายาฆาเชื้อ น้ํายาฉีดพนยุง 
เวชภัณฑหรือเคมีภัณฑ วัคซีน ทรายอะเบท 
และเครื่องมือแพทยตามความจําเป็น
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน
เป็นคาสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
หมูบ้านละ 20,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 98 ลําดับที่ 15 ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วันที่พิมพ : 14/8/2563  15:43:50 หน้า : 49/71



แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมและสงเสริมอาชีพระยะสั้น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝึกอบรม
และสงเสริมอาชีพระยะสั้น เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
คาวัสดุอุปกรณ ป้ายและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฯ
หน้า 46 ลําดับที่ 1  ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,808,995 บาท

งบบุคลากร รวม 1,461,195 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,461,195 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 749,195 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก พนักงานสวนตําบล
ของกองชาง จํานวน 3 อัตรา
- ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง)
- ตําแหนง นายชางโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน    
- ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ
หรือตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้แก 
พนักงานสวนตําบล
หรือตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเป็นรายเดือนของ
พนักงานสวนตําบลที่ได้รับเงินประจําตําแหนง 
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
หรือตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 612,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน ให้แก พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานให้
กองชาง จํานวน 5 อัตรา
- ตําแหนง ผู้ชวยนายชางโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- ตําแหนง พนักงานผลิตน้ําประปา (พนักงานจ้างทั่วไป)
- ตําแหนง คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน 3 อัตรา
หรือตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้แก 
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและ
พนักงานจ้างอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานให้กองชาง 
หรือตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 812,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ให้แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
ผู้ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบล
ของกองชางที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก 
พนักงานสวนตําบลของกองชางที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่นฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างหรือคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ 
ใน อบต.หนองจอก เชน คาจ้างเหมาแรงงาน
ชวยงานตาง ๆ เป็นรายวัน/เดือน คาธรรมเนียม 
คาลงทะเบียนตาง ๆ คารับวารสาร คาหนังสือพิมพ 
คาโฆษณาและเผยแพร คาใช้สอยในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษาหรือผู้ชวยปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานจ้างในสังกัดไปฝึกอบรม
สัมมนาและคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน 
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาลงทะเบียน คาเชาที่พัก 
คาผานทางดวนพิเศษและคาใช้จายอื่น ๆ ให้แก 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่ง
ให้ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาตาง ๆ
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบเคหะและชุมชน

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ในการอบรมของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เชน 
คาลงทะเบียนการฝึกอบรมและคาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน โต๊ะ เก้าอี้ 
อุปกรณไฟฟ้า เครื่องใช้สํานักงานและทรัพยสินอื่น ๆ 
ที่ชํารุด
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหรือจัดทําวัสดุสํานักงาน 
เชน กระดาษ ปากกา เครื่องเขียน อุปกรณเครื่อง
ใช้สํานักงาน แฟ้ม เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ 
และวัสดุอุปกรณสํานักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตาง ๆ 
ที่จําเป็นในการติดตั้งหรือซอมแซมไฟฟ้า สําหรับ
ใช้ในสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองจอก เชน หลอดไฟ 
สายไฟ ปลั๊ก โคมไฟ สวิตช บัลลาส และวัสดุอุปกรณ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างตาง ๆ ที่ใช้ใน
กิจการขององคการบริหารสวนตําบลหนองจอก 
เชน ไม้ สี ปูน ทราย หิน ดิน ลูกรัง หินคลุก อิฐ 
กระเบื้อง ตะปู ทอน้ํา โถส้วม อางล้างมือและ
วัสดุกอสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 
เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน แผนป้ายทะเบียน 
และวัสดุยานพาหนะและขนสงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
เชน น้ํามันเครื่อง น้ํามันเชื้อเพลิง จารบี และ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สําหรับใช้กับรถยนต รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญ้า
และเครื่องจักรกลขององคการบริหารสวนตําบล
หนองจอก หรือเครื่องจักรกลของหนวยงานอื่น
ที่มาปฏิบัติงานให้กับองคการบริหารสวนตําบล
หนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรที่ใช้ในงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองจอก เชน 
สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและวัสดุ
การเกษตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี ฟลม 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผนซีดี วีดีโอ 
รูปสีหรือขาวดํา ที่ได้จากการล้างอัดขยายและ
วัสดุโฆษณาและเผยแพรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน 
แผนกรองแสง แผนหรือจานบันทึกข้อมูล โปรแกรม 
ตลับผงหมึก และวัสดุคอมพิวเตอรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ เชน 
บันไดอลูมิเนียมและอุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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งบลงทุน รวม 1,535,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,800 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

-เครื่องสูบน้ํา (แบบไดโว) จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา (แบบไดโว) 
จํานวน 1 เครื่อง 
- ครุภัณฑดังกลาวไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ตั้งราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 145 ลําดับที่ 16
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

-เครื่องสูบน้ํา (แบบหอยโขง) จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา (แบบหอยโขง) 
ชนิดมอเตอรไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะดังนี้
  1) สูบน้ําได้ 450 ลิตรตอนาที
  2) เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใช้มอเตอรไฟฟ้า
  3) ขนาดทอสงไมน้อยกวา 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
  4) สูบน้ําได้ไมน้อยกวาตามปริมาณที่กําหนด
  5) สงน้ําได้สูงไมต่ํากวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
  6) อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอร
ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 145 ลําดับที่ 17
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

- มานปรับแสง จํานวน 14,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อมานปรับแสงพร้อมติดตั้ง 
ขนาด 1.90 x 1.85 เซนติเมตร จํานวน 4 ชอง
- ครุภัณฑดังกลาวไมมีในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ 
ตั้งราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,493,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- โครงการปรับปรุง ตอเติม ระบบผลิตน้ําประปาหมูบ้าน (ระบบ
กรองน้ําผิวดิน) หมูที่ 10 บ้านหันตะเภา

จํานวน 1,393,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุง ตอเติม ระบบผลิตน้ํา
ประปาหมูบ้าน (ระบบกรองน้ําผิวดิน) หมูที่ 10 
บ้านหันตะเภา ปริมาณการผลิต 10 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 
รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองจอก กําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และแก้ไข ครั้งที่ 3 
หน้า 10 ลําดับที่ 8 ยุทธศาสตรที่ 1
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

- รายจายเพื่อจ้างออกแบบและควบคุมงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน
ที่จายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งกอสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างหรือคาจ้างเหมาบริการ
กําจัดขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบล
หนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(สํานักงานปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดตําบลหนองจอก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดภายในหมูบ้าน/ตําบล เชน ป้ายรณรงค
คาอาหาร คาเครื่องดื่มและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 108  ลําดับที่ 1  ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายดําเนินการโครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฯ
หน้า 47 ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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โครงการสงเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริม
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 105  ลําดับที่ 6  ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการหมอดิน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดอบรมเกษตรกร/
ประชาชนที่สนใจภายในตําบล เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับดินและสงเสริมอาชีพเกษตรกร เชน
คาวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
ป้ายและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 107  ลําดับที่ 13  ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการ
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ
เชน จัดกิจกรรม ตกแตงสถานที่ วัสดุอุปกรณและ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 112 ลําดับที่ 11 ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ เชน
จัดกิจกรรม ตกแตงสถานที่ วัสดุอุปกรณและ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฯ
หน้า 48 ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอทายาง ตามโครงการ
เผยแพรกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นทายาง
ในการงาน "พระนครคีรี-เมืองเพชร" ประจําป 2564
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 131 ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- โครงการแขงขันกีฬาหมูบ้านและตําบล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการแขงขัน
กีฬาหมูบ้านและตําบล เป็นคาวัสดุอุปกรณ 
คากรรมการตัดสิน คาอาหารและคาเครื่องดื่ม
คาจ้างเหมาบริการ คาป้ายประชาสัมพันธและ
คาใช้จายอื่น ๆ ในการจัดการแขงขันกีฬา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 113  ลําดับที่ 16  ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมงานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายที่คาดวาจะจายในกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการสงเสริมงานประเพณีศาสนา
และวัฒนธรรม เชน จัดงานประเพณีตาง ๆ 
ของหมูบ้าน จัดงานพิธีทางศาสนาที่สําคัญและ
รัฐพิธีตาง ๆ งานของดีทายาง งานพระนครคีรี-เมืองเพชร
และคาใช้จายจัดงาน จัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 111  ลําดับที่ 5  ยุทธศาสตรที่ 2
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชน คาน้ําดื่ม คาอาหาร
คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 122  ลําดับที่ 2  ยุทธศาสตรที่ 3
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและป่าไม้

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,497,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,447,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
กิจการประปาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เชน โรงสูบน้ําประปา โรงกรองประปา ระบบประปา
เครื่องสูบ และวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการประปา
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา
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ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างและอุปกรณ
ที่ใช้ในกิจการประปาขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองจอก เชน ทอพีวีซี ทอเหล็กสังกะสี 
ข้อตอข้องอแบบตาง ๆ มาตรวัดน้ํา 
และวัสดุกอสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการประปา
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
เชน สารส้มคลอรีน ถาน ทราย หิน วัสดุตาง ๆ ที่ใช้
ในระบบกรองน้ําในการผลิตน้ําประปาและวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการประปา
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 797,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับกิจการประปา
ซึ่งอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา
(สํานักงานปลัด)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 197,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาให้กับการประปา
สวนภูมิภาคซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองจอก
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
โครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ กิจการประปา
เชน โรงสูบน้ําประปา โรงกรองประปา ระบบประปา
เครื่องสูบ และทรัพยสินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
กิจการประปา
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,321,063 บาท

งบกลาง รวม 9,321,063 บาท
งบกลาง รวม 9,321,063 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 128,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนประกันสังคมใน
อัตราร้อยละ 5 ของเงินคาจ้างพนักงานจ้างและ
คาตอบแทนพนักงานจ้างที่ อบต.หนองจอก
ตั้งจายตามกฎหมายกําหนด
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 ก.ค. 61
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 61
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เม.ย. 62
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,447,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินหลักประกันรายได้ให้แกผู้สูงอายุ 
(เบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุ) และระหวางปที่มาขึ้น
ทะเบียนใหม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
หลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 ก.ค. 63 
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,084,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการ
หรือทุพพลภาพและระหวางปที่มาขึ้นทะเบียนใหม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ของ อปท.
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 ก.ค. 63
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แกผู้ป่วยเอดส
ที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและ
ระหวางปที่มาขึ้นทะเบียนใหม รายเดือน ๆ ละ 
500 บาท จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ อปท. 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 ก.ค. 63
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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สํารองจาย จํานวน 350,000 บาท

เพื่อใช้จายในกรณีที่จําเป็นเรงดวน เพื่อป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นสวนรวม เชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุสาธารณภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
วิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 ข้อ 13 
และข้อ 19
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
ของ อปท. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อนําสงเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทด
แทนเป็นรายปในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณการทั้งป

จํานวน 5,200 บาท

เพื่อนําสงเงินสมทบกองทุนทดแทนรายปในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณการทั้งป
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ 
อบต.หนองจอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ร้อยละ 40 ของงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรจาก 
สปสช. (ประชากร 4,683x45 = 210,735 ข้อมูล
ประชากรจากสถิติประชากรทะเบียนบ้านแยกราย
พื้นที่ระดับตําบล)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่องหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้ อปท. ดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
ตั้งงบประมาณของ อปท. เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 178,363 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น โดยตั้งจายในอัตราร้อยละ 1 
ของประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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