
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก
อําเภอ ท่ายาง   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,973,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,359,460 บาท

งบบุคลากร รวม 5,744,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับนายกองค์การบริหาร
     ส่วนตําบล  / รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล    
  - นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  เดือนละ 20,400 บาท     
      จํานวน 1 ตําแหน่ง เป็นเงิน 244,800 บาท    
  - รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเดือนละ11,220 บาท 
     จํานวน 2 ตําแหน่ง  เป็นเงิน 269,280 บาท    
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ
    ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป    

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับนายก/    
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล    
  -นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 1,750 บาท 
    จํานวน 1 ตําแหน่ง   เป็นเงิน 21,000 บาท    
  -รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 880 บาท 
    จํานวน 2 ตําแหน่ง  เป็นเงิน 21,120 บาท    
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ปรากฏในแผนงานบริหาร  งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป    

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกองค์การบริหาร
  ส่วนตําบล / องนายกองค์การบริหารส่วนตําบล    
  -นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 1,750 บาท 
จํานวน 1 ตําแหน่ง  เป็นเงิน 21,000 บาท    
  -รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 880 บาท 
จํานวน 2 ตําแหน่ง เป็นเงิน 21,120 บาท    
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป    
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนตําแหน่งเลขาฯ นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี้      
    - เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขาฯ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  เดือนละ 7,200 บาท  จํานวน 1 ตําแหน่ง 
เป็นเงิน   86,400  บาท     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป    

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,886,400 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา
 องค์การบริหารส่วนตําบล     
 รองประธาน  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลและสมาชิกสภา
  องค์การบริหารส่วนตําบล  ดังนี้    
   - เงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาฯ  เดือนละ  
11,220  บาท   จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,640 บาท   
   - เงินค่าตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภาฯ  
เดือนละ  9,180   บาท  จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน  
110,160 บาท   
   - เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาฯ เดือนละ 
7,200 บาท  จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 86,400 บาท    
   - เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  เดือนละ 7,200   บาท  จํานวน 18 อัตรา 
เป็นเงิน  1,555,200  บาท    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป    
  -เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ตั้งตามบัญชีอัตราค่าตอบแทน
แนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557    

วันที่พิมพ์ : 25/9/2561  13:03:46 หน้า : 2/54



เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,173,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,039,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลของสํานักงานปลัด จํานวน 6 อัตรา    
  -ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น)    
  -ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)    
  -ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ     
  -ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชํานาญการ    
  -ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชํานาญการ    
  -ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
/ชํานาญการ    
หรือตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป    

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามกฏหมาย 
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลของสํานักงานปลัด 
หรือตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงาน
ส่วนตําบล ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง  ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่  7  มีนาคม   
2559 หรือตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป    

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 192,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่
ลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน  
1  อัตรา  ที่ปฏิบัติงานให้สํานักงานปลัด  หรือตามคําสั่ง
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 777,000 บาท
   
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างอื่น ๆ                
 จํานวน  5  อัตรา  ที่ปฏิบัติงานให้สํานักงานปลัด    
  -ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (จ้างตามภารกิจ)   
  -ตําแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ (จ้างตามภารกิจ)   
  -ตําแหน่ง นักการภารโรง   
  -ตําแหน่ง คนงานทั่วไป   
  -ตําแหน่ง คนงานทั่วไป    
 หรือตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก    
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 73,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างอื่น ๆ 
ที่ปฏิบัติงานให้สํานักงานปลัด   หรือตามคําสั่งองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองจอก     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป    

งบดําเนินงาน รวม 2,179,240 บาท
ค่าตอบแทน รวม 252,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ค่าตอบแทนอื่นให้กับ พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตามเงื่อนไขที่กําหนด 
ค่าตอบแทนบุคคล ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติราชการ 
อันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลในด้านต่าง ๆ 
เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกัน
ฝ่ายพลเรือน ฯลฯ  เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือ
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของสํานักงาน
ปลัดผู้ได้รับคําสั่งแต่งตั้งจาก อบต. ในการปฏิบัติงานใน
กิจการของ อบต.และตามโครงการปรับขยายระยะเวลา    
การปฏิบัติงานบริการประชาชน หรือตามที่หน่วยงานอื่น
ขอความร่วมมือ ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(หนังสือ มท.ที่ 0808.4/ว 1562 ลว 15 พฤษภาคม 2550)    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ของสํานักงานปลัดที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร
ท้องถิ่น   พนักงานส่วนตําบล ของสํานักงานปลัด 
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินสวัสดิการ  เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป    
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ค่าใช้สอย รวม 1,152,240 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือค่าจ้างหมาบริการต่าง ๆ 
ในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก เช่น ค่าจ้างเหมา
แรงงานช่วยงานต่าง ๆ เป็นรายวัน/เดือน  ค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าโฆษณา 
และเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 
หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
พนักงานจ้างในสังกัดไปฝึกอบรม สัมมนา ค่าเบี้ยประกัน
รถยนต์ของราชการ ค่ารังวัดที่ดิน และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป    

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลในโอกาสต่าง ๆ เช่น ในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มานิเทศน์งานตรวจงาน เยี่ยมชม หรือ 
ศึกษาดูงาน  ประชุมสภาอบต.  ประชุมคณะกรรมการ 
อนุกรรมการ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประชาคม หม่◌ูบ้าน 
ตําบล หรืออื่น ๆ ในการดําเนินการจัดกิจกรรมหรือดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่ของ อบต. หรือของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง   
เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหาร ที่ใช้ในการ
เลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายที่เลี้ยงรับรอง
เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน
ราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ไปอบรม  
สัมมนาของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างหรือ
บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้เดินทางไป ราชการตามสิทธิ 
และระบียบที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือ
เงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป    

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 227,240 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งของ อปท.
ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ 
การรณรงค์  หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบ
ถึงสิทธิ และหน้าที่ของการสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
และการเลือกตั้งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป    
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ค่าใช้จ่ายพวงมาลัย ช่อดอกไม้   กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัย  กระเช้าดอกไม้ ช่อดอกไม้  
และพวงมาลา  ในงานพิธีต่าง ๆ เช่น ปิยะมหาราช วันสําคัญ
ทางรัฐพิธี และวันสําคัญต่าง ๆ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหาร    

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการอบรม
ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างหรือบุคคล ที่ได้รับ
มอบหมาย  เช่น  ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  
 -เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป    

โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน จํานวน 20,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต. เคลื่อนที่บริการ
ประชาชน  เช่น   ค่ารับรอง  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  
ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯลฯ พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 50  ลําดับที่ 4  ยุทธศาสตร์ที่ 7  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป    

โครงการประชุมประชาคมหม่◌ูบ้าน/ตําบล จํานวน 10,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล   
เช่น  ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในการ  จัดเวทีประชุมหม่◌ูบ้าน/ตําบล 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564     
แก้ไขเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 50  ลําดับที่ 5  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป    
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โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง     
  -เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯลฯ พ.ศ.2559
  -เป็นไปตามมาจากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไข 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561    หน้า  50  ลําดับที่ 2  
ยุทธศาสตร์ที่ 7      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป    

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง   
เช่น อาหาร  อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯลฯ พ.ศ.2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข    
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2561  หน้า 51  ลําดับที่  7 
ยุทธศาสตร์ที่ 7    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ /หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป    

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย        
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   
รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯลฯ พ.ศ.2559
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16(15)
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 50   ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 7  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป    
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
     
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน   
 
 ได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์  โต๊ะ เก้าอี้  คอมพิวเตอร์     
 และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือ    
 เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่ว
ไป    

ค่าวัสดุ รวม 510,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น หนังสือ เครื่องเขียน     
แบบพิมพ์ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม  ธงชาติ  ไม้บรรทัด     
เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ  สมุด และวัสดุสํานักงานอื่น ๆ       
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป      
ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป    
  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
   
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์  ปลั๊กไฟฟ้า      
 สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน     
 และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
 และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป       
 งานบริหารทั่วไป    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก      
แปรง  ไม้กวาด นํ้ายาล้างจาน  นํ้ายาสุขภัณฑ์  ถังนํ้า 
ถังรองรับขยะ   และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล   เช่น  ไม้ต่าง ๆ นํ้ามันทาไม้ ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง 
และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/
หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป    
   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน     

 ยางนอก ตลับลูกปืน  หัวเทียน น็อต และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องสําหรับรถยนต์ และจักยานยนต์ ของ อบต.หนองจอก ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน บริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป    
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเครื่อง    
นํ้ามันเชื้อเพลิง จารบี แก๊ส สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์   
 เครื่องพ่นหมอกควัน   เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องตัดหญ้า    
 และเครื่องจักรกลของ อบต. หรือเครื่องจักรกลของหน่วยงานอื่น    
 ที่มาปฏิบัติงานให้กับ อบต.หนองจอก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
 และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน    
 บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป    

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ที่ใช้ในองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
จอก     
  เช่น ดิน ปุ๋ย สารเคมีป้องกัน และกําจัดศัตรูพืช  กระถาง ต้นไม้ และ
วัสดุ     
 การเกษตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป    
   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการ โฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย
ประกาศ    
 กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง   อัลบั้มใส่ภาพ แผ่นซี
ดี     
 และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
และ/หรือ  เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง    
หัวพิมพ์ ตลับหมึกพิมพ์ แถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรม  และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 265,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ทําการองค์บริหารส่วนตําบล
หนองจอก และสําหรับกิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.หนองจอก    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป    
  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับใช้ในราชการและค่าบริการ    
 เชื่อมต่อเครือข่าย อินเตอร์เน็ตตําบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
 และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป    
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ     
 ค่าลงทะเบียนพัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ ของทางราชการ    
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป          
 งานบริหารทั่วไป    
  

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านการสื่อสารเชื่อมต่อเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต /อินเตอร์เน็ต   ความเร็วสูง ภายใต้โครงการ
อินเตอร์เน็ตตําบล  ค่าดูแลเว็บไซด์ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ และ
ค่าบริการสื่อสาร  และโทรคมนาคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป    

งบลงทุน รวม 416,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 416,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานหนัง แบบมีพนักพิงและ
ที่ท้าวแขน จํานวน 3 ตัว  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตั้งตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  หน้า 68 ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ตั้งจ่ายจากรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

โต๊ะพร้อมเก้าอี้ (สําหรับห้องประชุมสภา อบต.) จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สําหรับห้องประชุมสภา 
อบต. จํานวน 30 ที่นั่ง  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  ตั้งตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2561
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 68 ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 7  
ตั้งจ่ายจากรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป   
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
-เครื่องขยายเสียง Power Amplifier ( เพาเวอร์แอมป์) จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียง Power Amplifier (เพาเวอร์แอมป์)   
ใช้กับหอกระจายข่าว จํานวน 1 เครื่อง  มีลักษณะ ดังนี้   
   1.เครื่องขายเสียงกําลังไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์    
   2.มีช่องเสียบไมโครโฟน สามารถปรับเสียงทุ้มแหลมได้   
   3.สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึกเสียง และเครื่องเล่นแผ่นซีดีได้   
   4.มีช่องเสียบ USB Card   
 ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์    
 ตั้งตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 68 ลําดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ตั้งจ่ายจากรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2    * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน  1 เครื่อง   
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache 
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz   
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้   
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ   
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง  แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
หรือ   
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB   
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย   
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย   
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
 ราคาคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานกระทรวง ICT 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2561 หน้า 68  ลําดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 7    
ตั้งจ่ายจากรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
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เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท
 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง    
คุณลักษณะพื้นฐาน    
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi    
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)    
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB    
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง    
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น    
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom    
 ราคาคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานกระทรวง ICT    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2561  หน้า 68  ลําดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 7    
ตั้งจ่ายจากรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน    
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป    

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า    จํานวน 1 เครื่อง   
คุณลักษณะพื้นฐาน   
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)   
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที   
 ราคาคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานกระทรวง ICT   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 68  ลําดับที่ 3  ยุทธศาสตร์ที่ 7    
ตั้งจ่ายจากรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป   

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  โครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ รถยนต์ เครื่องจักรกล และทรัพย์สินอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง   ตั้งจ่ายจากรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป   
  

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอและศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับองค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ไม่เกินร้อยละห้า  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2561  หน้า 62  ลําดับที่ 1  ยุทธศาสตร์ที่ 7    
ตั้งจ่ายจากรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป   
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท

รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรภาครัฐหรือเอกชน 
หรือสถาบันการศึกษาที่เป็นกลางในการศึกษา วิจัยประเมินผล
สํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ หรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสําหรับการ 
ให้บริการแก่ประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติละวิชาการ  
  

งานบริหารงานคลัง รวม 2,521,780 บาท
งบบุคลากร รวม 1,824,380 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,824,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,429,380 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี     
 ของพนักงานส่วนตําบลที่ปฏิบัติงานให้กองคลัง  จํานวน  4 อัตรา    
  -ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)    
  -ตําแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชํานาญการ     
  -ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ    
  -ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน     
 หรือตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก    
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน     
 บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,000 บาท
 - เงินเพิ่มค่าของชีพของพนักงาน 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตําบล ของกอง
คลัง     
 หรือตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก    
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน    
 บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนตําบล      
 ที่ได้รับเงินประจํา ตําแหน่ง  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559   
 หรือตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก   
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน   
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 320,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานให้กอง
คลัง จํานวน 2 อัตรา    
  -ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)    
  -ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ       (พนักงานจ้างตามภารกิจ)    
 หรือตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก    
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน     
 บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานให้กองคลัง 
จํานวน 2 อัตรา    
  -ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)    
  -ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ       (พนักงานจ้างตามภารกิจ)    
 หรือตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก    
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน     
 บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง     

งบดําเนินงาน รวม 621,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 111,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการ   
 บริหารพัสดุภาครัฐ ที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ดําเนินการ   
 จัดซื้อจัดจ้างและหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ   (ตามหนังสือ   
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว1966 ลว 26
 กันยายน 2560)     
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ / หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน   
 
 ส่วนตําบลและพนักงานจ้างผู้ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    
 
  (หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0808.4/ว 1562  ลว 15
 พฤษภาคม 2550)    
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน    
 บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง      

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการพนักงานส่วนตําบล    
 ของกองคลังที่มีสิทธิเบิกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน    
 ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่ว
ไป      
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง    
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล     
 และลูกจ้างประจําที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
 ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น    
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน    
 บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง    

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือค่าจ้างหมาบริการต่าง ๆ ในองค์การบริหาร   
 ส่วนตําบลหนองจอก เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยงานต่าง ๆ 
เป็นรายวัน/เดือน  ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่ารับ
วารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานจ้างในสังกัดไปฝึกอบรม สัมมนา ค่าจ้างเหมาทําโปรแกรม
ต่าง ๆ 
และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเป็น   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน    
บริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโปรแกรมแผนที่ภาษี จํานวน 200,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโปรแกรมแผนที่ภาษี     
 และทะเบียนทรัพย์สิน ให้สามารถดําเนินการจัดเก็บภาษี    
 อย่างเป็นระบบ รายละเอียดต่าง ๆ ตาม อบต.หนองจอก กําหนด     
 (นํามาจากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง     
 ครั้งที่ 1/2561 หน้า 50 ลําดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 7 )    
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน    
 บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักร     
 และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน     
 ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ให้แก่พนักงาน    
 ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ไปราชการ หรือไปอบรม    
 สัมมนาต่าง ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป      
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง    

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการอบรม    
 ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน    
 ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างหรือบุคคล ที่ได้       
 รับมอบหมาย เช่น ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม และค่าธรรมเนียม    
 และค่าลงทะเบียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง      
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิด
ชอบ     
 ของ กองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง    

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา     
  
 ดินสอ ตรายาง ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บ
กระดาษ     
  ตลับหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ดีด  และวัสดุสํานักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น   แปรง  ไม้กวาด     
 นํ้ายาล้างจาน  ผงซักฟอก  และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง    
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการ โฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย     
 ประกาศ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง อัลบั้มใส่ภาพ   
 
   แผ่นซีดี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป    
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์  โปรแกรม     
 หมึกพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/ หรือเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ     
 ค่าลงทะเบียนพัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
ตําบล    
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหาร    
 งานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง    
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านการสื่อสารเชื่อมต่อเครือข่าย    
 อินเตอร์เน็ต/อินเตอร์เน็ต   ความเร็วสูง ภายใต้โครงการอินเตอร์เน็ต
ตําบล   ค่าดูแลเว็บไซด์ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ และค่าบริการระบบสื่อสาร
และโทรคมนาคม อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง    

งบลงทุน รวม 76,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 76,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

-เก้าอี้ทํางาน จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานหนัง  แบบมีพนักพิง
และที่ท้าวแขน   จํานวน 2 ตัว  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์   ตั้งตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 69 ลําดับที่ 11     
ยุทธศาสตร์ที่ 7   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป     
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง    

-ต้◌ูเหล็ก    แบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ  2 บาน (มอก.) 
จํานวน 2 ตู้    คุณลักษณะ ดังนี้    
          1. มีมือจับชนิดบิด    
         2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น    
         3. คุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม    
จัดซื้อในราคาไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือขออนุมัติ
จัดซื้อในราคาท้องตลาด กรณีไม่สามารถซื้อได้ในราคามาตร
ครุภัณฑ์      
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 69 ลําดับที่ 11 ยุทธศาสตร์ที่ 7        
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง    

-ต้◌ูเหล็ก  ชนิด 40 ช่อง จํานวน 4,500 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง 
จํานวน 1 ตู้ ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 69 ลําดับที่ 11 ยุทธศาสตร์ที่ 7       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง    
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-โต๊ะทํางาน จํานวน 6,900 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก 
ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตั้งตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไข 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 69 ลําดับที่ 11 
ยุทธศาสตร์ที่ 7      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง    

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  โครงสร้างของครุภัณฑ์   
 
 ขนาดใหญ่ รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล     
 และทรัพย์อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติราชการ    
อันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลในด้านต่าง ๆ  
เช่น   ค่าป่วยการ อปพร. ค่าตอบแทนบุคคล ที่ปฏิบัติหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย แห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ปีใหม่ เช่น นํ้าดื่ม อาหารว่าง  
เครื่องดื่ม อาหาร วัสดุอุปกรณ์ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯลฯ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข    
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2561  หน้า 40  ลําดับที่  8 
ยุทธศาสตร์ที่ 3     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดแต่งกายชุดฝึก อปพร. 
หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. ประกอบด้วย หมวก 
เสื้อกางเกง เข็มขัด รองเท้า และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ     
ที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การเบิกจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2560   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง 
สายยางดับเพลิง  และวัสดุเครื่องดับเพลิงอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,147,360 บาท

งบบุคลากร รวม 1,069,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,069,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 615,360 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
จํานวน  2  อัตรา   มีรายละเอียด ดังนี้    
  - ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงาน
การศึกษา)   
  - ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ     
 หรือตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก    
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 4,000 บาท
  - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว     
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล หรือตามคําสั่งองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองจอก    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป       
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงาน
ส่วนตําบล  ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง  ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับ    
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่  7  มีนาคม   2559 
หรือตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 348,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  3  อัตรา  
รายละเอียด ดังนี้   
  - ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานตามภารกิจ )    
  - ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ( พนักงานจ้างตามภารกิจ )    
  - ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)   
หรือตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป      
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
 -เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
และพนักงานจ้างอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงาน ให้กองการศึกษา 
หรือตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    

งบดําเนินงาน รวม 1,198,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 53,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ผู้ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.4/
ว 1562  ลว. 15 พฤษภาคม 2550
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 18,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล    
 ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
 ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น    
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา     
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงาน    
 ส่วนตําบลของกองการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ    
 กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    
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ค่าใช้สอย รวม 653,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือค่าจ้างหมาบริการต่าง ๆ ในองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองจอก เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ช่วยงานต่าง ๆ  เป็นรายวัน/เดือน ค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ ค่ารับวารสาร  หนังสือพิมพ์ ค่าโฆษณา 
และเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี  ตามคําพิพากษา
หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล   
พนักงานจ้างในสังกัดไปฝึกอบรม สัมมนา และค่าจ้างเหมา
บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือ
เงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน  ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษและและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ไปราชการ หรือไปอบรม    
สัมมนาต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการอบรม    
ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างหรือบุคคล ที่ได้รับ
มอบหมาย  เช่น   ค่าลงทะเบียน    การฝึกอบรม และ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป      
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    

- โครงการคัดแยกขยะ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดแยกขยะ 
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯลฯ พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 28 ลําดับที่ 20  
ยุทธศาสตร์ที่ 2     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    
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- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯลฯ พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 85  
ลําดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    

- โครงการจัดหาเครื่องแบบสําหรับนักเรียน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาเครื่องแบบสําหรับ
นักเรียน เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 24  ลําดับที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 2     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    

- โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการ ศพด. จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปฐมนิเทศและประชุม
ผู้ปกครอง  คณะกรรมการ ศพด. เป็นค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์    
ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯลฯ พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2561  หน้า 25  ลําดับที่ 9  
ยุทธศาสตร์ที่ 2     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    

- โครงการประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมภาคีเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯลฯ พ.ศ.2559
-เป๋ยไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 26  ลําดับที่ 15  
ยุทธศาสตร์ที่ 2     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    
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- โครงการป้องกันระวังภัยเด็กจมนํ้า จํานวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันระวังภัย
เด็กจมนํ้า เป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯลฯ พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 28  ลําดับที่ 21  
ยุทธศาสตร์ที่ 2     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    

- โครงการเปิดบ้านปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเปิดบ้านปฐมวัย 
ของกองการศึกษา    
เป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564    
แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 26 
ลําดับที่ 13   ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป      
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    

- โครงการเปิดโลกอาเซียน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเปิดโลกอาเซียน 
ของกองการศึกษา เป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 27 ลําดับที่ 18  
ยุทธศาสตร์ที่ 2     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    

- โครงการผักดีมีประโยชน์ จํานวน 8,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผักดีมีประโยชน์
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2561  หน้า 28 
ลําดับที่ 22  ยุทธศาสตร์ที่ 2     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    
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- โครงการพัฒนาศักยภาพครูให้มีทักษะการสื่อสาร  
     ภาษาต่างประเทศโดยเจ้าของภาษา

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพครู
ให้มีทักษะ การสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยเจ้าของภาษา 
เป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯลฯ พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 53  ลําดับที่ 5  
ยุทธศาสตร์ที่ 7     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    

- โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯลฯ พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 37  ลําดับที่ 9 
ยุทธศาสตร์ที่ 2     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    

- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ของกองการศึกษาฯ เป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง     
-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯลฯ พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 29  ลําดับที่ 23  
ยุทธศาสตร์ที่ 2     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    
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- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา จํานวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา เป็นค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าเดินทาง  และค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้อง    
-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯลฯ พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 53  ลําดับที่ 7  
ยุทธศาสตร์ที่ 7     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    

- โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
     ด้านคอมพิวเตอร์

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านคอมพิวเตอร์ เป็นค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯลฯ พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 53  ลําดับที่ 6  
ยุทธศาสตร์ที่ 7     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    

- โครงการออกเยี่ยมบ้าน จํานวน 5,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้าน 
ของกองการศึกษาฯ เป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    
ที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 26  
ลําดับที่ 14  ยุทธศาสตร์ที่ 2     
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินกองการศึกษา     
 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ไฟฟ้า      
 และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ชํารุด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป     
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    
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ค่าวัสดุ รวม 484,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานให้แก่กองการศึกษา  
เช่น เครื่องเขียน  แบบพิมพ์ หมึก  กระดาษตรายาง แฟ้ม 
ธงชาติ ไม้บรรทัด เครื่องเย็บกระดาษ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่ใช้
ในภารกิจของ อบต.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    เช่น  
นํ้ายาทําความสะอาดห้องนํ้า  นํ้ายาถูพื้น ผงซักฟอก 
สบู่ ยาสีฟัน  และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 389,000 บาท
พื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.หนองจอก จํานวน 1 แห่ง  และสําหรับเด็ก
นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล -ประถมศึกษาปีที่ 6   สังกัดสํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเพชรบุรี  (สพฐ.) ที่อยู่ใน
เขตพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก   จํานวน  
3  แห่ง   
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 ด้านการศึกษา   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 23  ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นซีดี วีดีโอ รูปสีหรือ 
ขาวดํา ที่ได้จากการล้างอัดขยาย และวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูลโปรแกรม ตลับผงหมึกและอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุคอมพิวเตอร์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านการสื่อสารเชื่อมต่อ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต/อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ภายใต้
โครงการอินเตอร์เน็ตตําบล ค่าดูแลเว็บไซด์ ค่าเช่าพื้นที่
เว็บไซด์  และการปรับปรุงสื่อสารและโทรคมนาคมอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  

งบลงทุน รวม 112,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 112,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

-  ฉากกั้นห้อง จํานวน 8,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉากกั้นห้อง จํานวน 2 ฉาก 
คุณลักษณะ ดังนี้    
     1. ผลิตจากไม้ หุ้มผ้า   
     2. กรอบอะลูมิเนียม ไม่เป็นสนิม สีเทา   
     3. ชนิดแผ่นทึบทั้งแผ่น   
 ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งตามราคาท้องตลาด     
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  แก้ไข 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 71 ลําดับที่ 18 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป     
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    
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- เครื่องปรับอากาศ จํานวน 28,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 
พร้อมติดตั้ง มีคุณลักษณะ ดังนี้   
   1. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้งแล้ว   
   2.  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
        และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5   
   3. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด 
       ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน
       จากโรงงานเดียวกัน   
   4. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ   
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า 
(Ionizer)  เป็นต้น   
     สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถ
ทําความสะอาดได้จัดซื้อในราคาไม่เกินราคามาตรฐานหรือ
ขออนุมัติจัดซื้อในราคาท้องตลาดกรณีไม่สามารถซื้อได้
ในราคามาตรฐาน 
-เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2561   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  แก้ไข 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 71 ลําดับที่ 18 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป     
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

-โซฟาหนัง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟาเบดหนัง จํานวน 2 ตัว 
คุณลักษณะ ดังนี้    
     1. โครงสร้างไม้เนื้อแข็งได้มาตรฐาน   
     2. เบาะนั่งหุ้มฟองนํ้าบุด้วยหนังสังเคราะห์ PVC 
Leather   
     3. รองรับ 3 ที่นั่ง   
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งตามราคาท้องตลาด     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  แก้ไข 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 71 ลําดับที่ 18 
ยุทธศาสตร์ที่ 7    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป     
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    

-ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้    
    1. มีหูลิ้นชัก   
    2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)   
จัดซื้อในราคาไม่เกินราคามาตรฐานหรือขออนุมัติจัดซื้อ
ในราคาท้องตลาด กรณีไม่สามารถซื้อได้ในราคามาตรฐาน    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 71 ลําดับที่ 18 ยุทธศาสตร์ที่ 7    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป      
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    
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-โต๊ะทํางาน จํานวน 6,900 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก 
ขนาด 5 ฟุต  จํานวน 1 ตัว  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องตลาด     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  แก้ไข 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 71 ลําดับที่ 18
ยุทธศาสตร์ที่ 7    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป     
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จํานวน 28,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA จํานวน 1 เครื่อง ขนาด 3,000 ANSI Lumens  
มีคุณลักษณะ  ดังนี้   
   1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์
เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ   
   2. ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP   
   3. ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียด
ของภาพที่ True  จัดซื้อในราคาไม่เกินราคามาตรฐาน
หรือขออนุมัติจัดซื้อในราคาท้องตลาด กรณีไม่สามารถ
ซื้อได้ในราคามาตรฐาน    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  แก้ไข
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 71 ลําดับที่ 19 
ยุทธศาสตร์ที่ 7    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป     
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง   
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
(2 core) จํานวน 1 หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้   
     1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ  
     2) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมี เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid  State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย  
  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อย 12 นิ้ว   
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จานวน 1 หน่วย   
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base- T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง   
  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง    
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth   
 ราคาคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานกระทรวง ICT   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง   ครั้งที่ 1/2561 หน้า 71  ลําดับที่ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 7    
ตั้งจ่ายจากรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
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งบเงินอุดหนุน รวม 768,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 768,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1. เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 648,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก  
จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองบัว   โรงเรียน
บ้านหนองเกตุ  และโรงเรียนบ้านหันตะเภา   
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 ด้านการศึกษา    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 58  ลําดับที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    

2. เงินอุดหนุนการอบรม/ศึกษานอกสถานที่ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรม/ศึกษานอก
สถานที่เพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาให้แก่โรงเรียน
ในเขตพื้นที่ อบต.หนองจอก  จํานวน 3 แห่ง ๆ ละ 20,000 บาท  
ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองบัว  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ  
และโรงเรียนบ้านหันตะเภา 
-เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายกําหนด ไม่เกินร้อยละห้า  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 58  ลําดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    

3. เงินอุดหนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้แก่
โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก  
จํานวน 3 แห่ง ๆ ละ 20,000 บาท  ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองบัว  
โรงเรียนบ้านหนองเกตุ  และโรงเรียนบ้านหันตะเภา 
-เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนด ไม่เกินร้อยละห้า  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 61  ลําดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 6     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา    
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 278,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 278,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 278,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
    (ค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก )

จํานวน 206,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองจอก    
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562  ด้านการศึกษา    
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2561  หน้า 23  ลําดับที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2     
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนประถมวัย
และประถมศึกษา    

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
   (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยจัดสรรอัตรา
คนละ 1,700.-บาทต่อปี 
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 ด้านการศึกษา    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 23  ลําดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนประถมวัย
และประถมศึกษา    

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 253,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 253,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,600 บาท

ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลในด้านต่าง ๆ  
เช่น ค่าสํารวจข้อมูลและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ  และค่าตอบแทน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ อบต.หนองจอก  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณสุข  
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ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 30  ลําดับที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 2     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข      

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ในสุนัขและแมว  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่จําเป็นสําหรับโครงการ ฯ เช่น  การจัดซื้อวัคซีน  
วัสดุอุปกรณ์   และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/1042 ลงวันที่ 10 
เมษายน 2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 30 ลําดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข      

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ 
เช่น  นํ้ายาฆ่าเชื้อ  นํ้ายาฉีดพ่นยุ่ง เวชภัณฑ์หรือเคมีภัณฑ์  
วัคซีน ทรายอะเบท และเครื่องมือแพทย์ตามีความจําเป็น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมอาชีพระยะสั้น  เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 
วัสดุอุปกรณ์ ป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯลฯ พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 79 ลําดับที่ 2
    ยุทธศาสตร์ที่  2    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผ้◌ูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุตําบลหนองจอก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพร่างกาย
และจิตใจ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นทีเกี่ยวข้อง
ในการจัดทําโครงการดังกล่าว
-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯลฯ พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 31 ลําดับที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 2     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์    

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,825,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,493,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,493,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 909,060 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
จํานวน  3  อัตรา  มีรายละเอียด ดังนี้    
  - ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง)   
  - ตําแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน     
  - ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน   
 หรือตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก    
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป      
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน    
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
  - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว    
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล    
หรือตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป      
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงาน
ส่วนตําบล ที่ได้รับเงินประจํา ตําแหน่ง  ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่  7  มีนาคม   
2559 หรือตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป     
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 492,240 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ   
และพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  4 อัตรา  รายละเอียด ดังนี้   
  - ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   
  - ตําแหน่ง พนักงานผลิตนํ้าประปา (พนักงานจ้างทั่วไป)   
  - ตําแหน่ง คนงาน  (พนักงานจ้างทั่วไป)   
  - ตําแหน่ง คนงาน  (พนักงานจ้างทั่วไป)   
หรือตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป      
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน    

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท
 -เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป และ
พนักงานจ้างอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานให้กองช่าง     
หรือตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป      
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน    
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งบดําเนินงาน รวม 845,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    
 ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างผู้ได้รับคําสั่ง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท. 0808.4/ว 1562  ลว. 15 พฤษภาคม 2550) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป       
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ของกองช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลของกองช่างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน    

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือค่าจ้างหมาบริการต่าง ๆ 
ในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก เช่น ค่าจ้างเหมา
แรงงานช่วยงานต่าง ๆ  เป็นรายวัน/เดือนค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่ารับวารสาร  หนังสือพิมพ์ ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา หรือ
ผู้ช่วยปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้าง
ในสังกัดไปฝึกอบรม สัมมนาและค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน    
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน  ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษและและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาต่าง ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือ
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการอบรม    
 ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างหรือบุคคล ที่ได้รับ
มอบหมาย  เช่น ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม  และค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เพื่อให้สามารถ  ใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้สํานักงาน  และทรัพย์สินอื่น ๆ 
ที่ชํารุด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงิน     
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    

ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดทําวัสดุสํานักงาน  
เช่น กระดาษ ปากกา  เครื่องเขียน  อุปกรณ์  
เครื่องใช้สํานักงาน  แฟ้ม  เครื่องเย็บกระดาษ     
ลวดเย็บกระดาษ  และวัสดุอุปกรณ์สํานักงานอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป      
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ที่จําเป็น
ในการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้า สําหรับใช้ในสถานที่อยู่
ในความดูแลรับผิดชอบของ อบต. เช่น หลอดไฟ สายไฟ 
ปลั๊ก  โคมไฟ สวิตซ์ บัลลาสต์  และวัสดุอุปกรณ์วัสดุไฟฟ้า
และวิทยุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน    
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่ใช้ในกิจการ
ของ อบต.หนองจอก เช่น ไม้ สี ปูน ทราย หิน  ดิน 
ลูกรัง หินคลุก อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อนํ้า โถส้วม อ่างล้างมือ 
และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน แผ่นป้ายทะเบียน และวัสดุ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองจอก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น 
นํ้ามันเครื่อง  นํ้ามันเชื้อเพลิง จารบี และวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สําหรับที่ใช้กับ รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้าและเครื่องจักรกล    
ของ อบต. หรือ เครื่องจักรกลของหน่วยงานอื่นที่มา
ปฏิบัติงานให้กับขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก  
หรือตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าการเกษตร ที่ใช้ในงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  เช่น  สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช และวัสดุ
การเกษตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือ
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม 
แถบบันทึกเสียง หรือภาพ แผ่นซีดี วีดีโอ รูปสีหรือ 
ขาวดํา ที่ได้จากการล้างอัดขยาย และวัสดุโฆษณา 
และเผยแพร่อื่น ๆ เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูลโปรแกรม ตลับผงหมึก  และวัสดุ
คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
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วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ วัสดุ เช่น บันไดอลูมิเนียม 
และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือ
 เงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบลงทุน รวม 487,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 87,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

- ตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
แบบ  2 บาน (มอก.) จํานวน 2 ตู้  คุณลักษณะ ดังนี้   
          1) มีมือจับชนิดบิด   
          2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น   
          3) คุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม   
จัดซื้อในราคาไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือขออนุมัติจัดซื้อ   
ในราคาท้องตลาด กรณีไม่สามารถซื้อได้ในราคามาตรครุภัณฑ์     
ตั้งตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 69 ลําดับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 7     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/
หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

- ตู้เหล็กเก็บแผนที่ 5 ลิ้นชัก จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแผนที่ 5 ลิ้นชัก 
ขนาด 0.80 x 1.10 เมตร  จํานวน 1 ตู้  ครุภัณฑ์
ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
ตั้งตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564    
แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 69 ลําดับที่ 12     
ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

-เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 4,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานหนัง  แบบมีพนักพิง
และที่ท้าวแขน จํานวน 2 ตัว  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตั้งตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564   แก้ไข 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 69 ลําดับที่ 12    
 ยุทธศาสตร์ที่ 7   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
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-ตู้เหล็ก   ชนิด 40 ช่อง จํานวน 4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง 
จํานวน 1 ตู้    
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
ตั้งตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564    
แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 69
ลําดับที่ 11  ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

ครุภัณฑ์การเกษตร
-เครื่องสูบนํ้า (แบบไดโว่) จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบไดโว่ 
จํานวน 1 เครื่อง  
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ตั้งตามราคาท้องตลาด   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง   
ครั้งที่ 1/2561  หน้า 70 ลําดับที่ 14 ยุทธศาสตร์ที่ 7)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

-เครื่องสูบนํ้า (แบบหอยโข่ง) จํานวน 44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้า (แบบหอยโข่ง) 
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 4 เครื่อง คุณลักษณะดังนี้  
1.สูบนํ้าได้ 450 ลิตรต่อนาที 
2.เป็นเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
3.ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิลิตร) 
5.ส่งนํ้าได้สูงไม่ตํ่ากว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต 
6.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบนํ้าและของมอเตอร์ไฟฟ้า
ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้ 
จัดซื้อในราคาไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือขออนุมัติ
จัดซื้อในราคาท้องตลาด กรณีไม่สามารถซื้อได้ในราคา
มาตรครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564    
 แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 70 
ลําดับที่ 14   ยุทธศาสตร์ที่ 7    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ และควบคุมงาน จํานวน 400,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน
ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,790,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,790,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,790,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1. โครงการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย   
     ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก

จํานวน 229,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย    
บริเวณที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก   
จํานวน 8 รายการดังต่อไปนี้   
1.เครื่องบริหารสะโพกและขา แบบคู่(เสาคู่) 1 เครื่อง 
    จํานวน 36,000 บาท   
 2.เครื่องบริหารไหล่ แขนและขา  1 เครื่อง จํานวน 25,000 บาท    
 3.เครื่องบริหารไหล่ แขน ขา และข้อสะโพก  1 เครื่อง 
     จํานวน 25,000 บาท    
 4.เครื่องบริหารกล้ามท้องเสาคู่ ขา แบบนอนซิท-อัพ  2 คน  
    1 เครื่อง  จํานวน 36,500 บาท    
 5.เครื่องหมุนบริหารเอวและสะโพกแบบนั่ง - ยืน 2 คน  1 เครื่อง 
    จํานวน 32,500 บาท    
 6.เครื่องบริหารกล้ามท้อง ขา และนวดหลัง แบบสปิงโยกนั่ง  1 เครื่อง 
    จํานวน 26,500 บาท    
 5.เครื่องนวดฝ่าเท้าและนวดผ่อนคลายแผ่นหลัง  1 เครื่อง 
    จํานวน  24,500 บาท    
 5.เครื่องหมุนบริหารเอวและสะโพก(เดี่ยว)  1 เครื่อง 
     จํานวน 23,000 บาท    
 9.ราคารวมค่าขนส่ง และค่าแรงติดตั้ง    
 รายละเอียดแบบแปลนให้เป็นไปตามที่ อบต.หนองจอก กําหนด    
 -เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
   มิถุนายน 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  แก้ไข เพิ่มเติม/    
 เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2561  หน้า 34 ลําดับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน   
เคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    
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2. โครงการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย  
     หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตุ

จํานวน 106,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตุ ติดตั้งบริเวณด้านหน้าศาลาประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตุ จํานวน 4 รายการ  ดังต่อไปนี้   
1.เครื่องบริหารสะโพกและกล้ามเนื้อขา (ขาตั้งคู่) 1 เครื่อง 
    จํานวน  24,500 บาท   
 2.เครื่องบริหารแขน-ไหล่แบบบาร์โหนตัวคู่ 1 เครื่อง 
     จํานวน 26,500 บาท    
 3.เครื่องบริห ารกล้ามเนื้อขา และข้อพับแบบยกลูกล้อถ่วง 
    1 เครื่อง จํานวน  26,500  บาท    
 4.อุปกรณ์นวดหลังและนวดขา 1 เครื่อง จํานวน 28,500 บาท    
 5.ราคารวมค่าขนส่ง และค่าแรงติดตั้ง    
 รายละเอียดแบบแปลนให้เป็นไปตามที่ อบต.หนองจอก กําหนด 
-เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9 
  มิถุนายน 2561    
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  แก้ไข เพิ่มเติม/    
  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2561  หน้า 34 ลําดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน   
เคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
 บ้านคลองสายหนึ่ง

จํานวน 199,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางซอยนายนงค์ หมู่ที่ 1 บ้านคลองสายหนึ่ง 
ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  คอนกรีตหนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 92.00 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
368  ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง ตามสภาพพื้นที่ จุดเริ่มต้น
โครงการช่วงที่ไร่ นายเหียม   ขําทอง จุดสิ้นสุดโครงการช่วง
ที่ไร่นายบรรจง  พุดซ้อน  รายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองจอกกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2561  หน้า 5 ลําดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้า ถนน  
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2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านหนองบัว

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางหนองบัวกลางทุ่ง ซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว 
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร  คอนกรีตหนา 0.15 เมตร  
ระยะทางยาว 48.00 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
168 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่  
จุดเริ่มต้นโครงการช่วงที่ไร่  นางทองสุข  เกิดผล จุดสิ้นสุด
โครงการช่วงที่บ้าน นายอลงกรณ์ ฤทธิ์บัว รายละเอียดต่าง ๆ  
ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.หนองจอกกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2561  หน้า 5 ลําดับที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 1     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน  

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     หมู่ที่ 4  บ้านหนองเกตุ

จํานวน 1,392,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตุ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
คอนกรีตหนา 0.15 เมตร เริ่มต้นจากที่นา นางจริน 
เกตุลาโพ  ระยะทางยาว 455.00 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,730 ตารางเมต ลงดินลูกรัง
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดต่าง ๆ  ให้เป็นไป
ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองจอกกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  
หน้า 56 ลําดับที่ 12  ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหันตะเภา จํานวน 89,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางหันตะเภาฟ้าทุ่งนา หมู่ที่ 10 บ้านหันตะเภา 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 42.00 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
168 ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ 
จุดเริ่มต้นโครงการช่วงที่ไร่นายแสวง  คําคล้าย 
จุดสิ้นสุดโครงการช่วงบ้านนางสําเลียง  คําคล้าย 
รายละเอียดต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.
หนองจอกกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  แก้ไข 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 8 ลําดับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 1      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้า ถนน  
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5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 11 
บ้านบ่อพันงู

จํานวน 199,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางสี่แยก นายเบี่ยม – คลอง D9  หมู่ที่ 11 
บ้านบ่อพันงู ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร คอนกรีต
หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 92.00 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 368 ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่
ทางตามสภาพพื้นที่ จุดเริ่มต้นโครงการช่วงที่นายเบี่ยม 
ชัยชาติ  จุดสิ้นสุดโครงการช่วงที่ไร่ นายส่ง  บัวเจริญ 
รายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.
หนองจอกกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 
-เป็นแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2561  หน้า 9  ลําดับที่ 14 
ยุทธศาสตร์ที่ 1     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 
บ้านหนองเตาปูน

จํานวน 199,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางหนองเตาปูน – ตาลดอน หมู่ที่ 13 บ้านหนองเตาปูน
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 92.00 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
368 ตารางเมตร  ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพื้นที่ 
จุดเริ่มต้นโครงการช่วงที่ไร่นายสม  สวนสวรรค์ 
จุดสิ้นสุดโครงการช่วงที่ไร่นายสม  สวนสวรรค์ รายละเอียดต่าง ๆ  
ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.หนองจอกกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  แก้ไข เพิ่มเติม/  
 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 10 ลําดับที่ 17 ยุทธศาสตร์ที่ 1      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     หมู่ที่ 14 บ้านห้วยยาง

จํานวน 199,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางซอยตันห้วยยาง – นายแห้งหมู่ที่ 14 บ้านห้วยยาง 
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 123.00 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 369 ตารางเมตรลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ
พื้นที่ จุดเริ่มต้นโครงการช่วงที่นายผัน  อิ่มชื่น จุดสิ้นสุด
โครงการที่ไร่ นายอรรถพล  อิ่มชื่น รายละเอียดต่าง ๆ 
ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.หนองจอกกําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2561 หน้า 11 ลําดับที่ 21 ยุทธศาสตร์ที่ 1      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้า ถนน  
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว จํานวน 88,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายทางหนองบัว  
สระนํ้าสาธารณประโยชน์หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร 
ระยะทางยาว 219.00 เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
105 ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นโครงการช่วงที่นา นางละม้าย  
รอดสวัสดิ์ จุดสิ้นสุดโครงการสระนํ้าสาธารณประโยชน์   
รายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.หนองจอก
กําหนด   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2561  หน้า 6 ลําดับที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟา ถนน  

งานบําบัดนํ้าเสีย รวม 199,000 บาท
งบลงทุน รวม 199,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 199,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดวางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก  หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทบ จํานวน 199,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดวางท่อ พี.วี.ซี. ระบายนํ้าทิ้ง หมู่ที่ 8 
บ้านห้วยทบโดยใช้ท่อพี.วี.ซี. ชั้น 5 ขนาด  10 นิ้ว 
จํานวน 46.50 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
0.70 X 0.70 เมตร ลึก 0.80 เมตร (ร่วมนอก) คอนกรีตหนา 
0.10 เมตร จํานวน 12 บ่อ ระยะยาว ประมาณ 186 เมตร 
จุดเริ่มต้นโครงการช่วงบ้าน นางยุพิน  นิลเถื่อน จุดสิ้นสุด
โครงการช่วงที่ไร่นายปราโมทย์  นิลเถื่อน  รายละเอียดต่าง ๆ 
ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.หนองจอกกําหนด  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2561  หน้า 12 ลําดับที่ 25 ยุทธศาสตร์ที่ 7      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดนํ้าเสีย  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 65,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดตําบลหนองจอก จํานวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในแก้ไขปัญหายาเสพติด
ภายในหมู่บ้านตําบล  เช่น ป้ายรณรงค์ อาหาร เครื่องดื่ม  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯลฯ พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2561  หน้า 41  ลําดับที่  1 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการปกป้องสถาบันของชาติ    
 เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง      
-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯลฯ พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 99  
ลําดับที่  1 ยุทธศาสตร์ที่ 7  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

โครงการส่งเสริมการเรียนร้◌ูเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯลฯ พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 80  
ลําดับที่ 6    ยุทธศาสตร์ที่  2   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
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โครงการหมอดิน จํานวน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมหมอดินภายในชุมชน 
เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมการเป็นเครือข่ายหมอดิน เช่น ค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯลฯ พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562  หน้า 32  ลําดับที่  1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เช่น จัดกิจกรรม ตกแต่งสถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯลฯ พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 55  ลําดับที่ 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    

- โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ จํานวน 20,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ เช่น จัดกิจกรรม ตกแต่งสถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯลฯ พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 55  ลําดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 7     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอท่ายาง ตามโครงการเผยแพร่
กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นท่ายาง ในงาน "พระนครคีรี-   
เมืองเพชร" ประจําปี  2562  อําเภอท่ายาง    จังหวัดเพชรบุรี   
-เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายกําหนด ไม่เกินร้อยละห้า
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม    
 /เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 61  ลําดับที่ 1  ยุทธศาสตร์ที่ 6  )    
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านและตําบล จํานวน 60,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านและตําบล    
 เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 
ค่าจ้างเหมาบริการ  ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการจัดการแข่งขันกีฬา (นํามาจากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
 แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2561  หน้า 36  ลําดับที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา    
 วัฒนธรรมและนันทนาการ    งานกีฬาและนันทนาการ    

- โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ ปี 2562 จํานวน 30,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
อบต.สัมพันธ์ ปี 2562 เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา  ค่าอาหาร 
และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ   และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ในการจัดการแข่งขันกีฬา (นํามาจากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
 แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2561  หน้า 55  ลําดับที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 7  )   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    
งานกีฬาและนันทนาการ    
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมงานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 300,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี     
 ศาสนา และวัฒนธรรม  เช่น  จัดงานประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้าน 
ตําบล   จัดงานพิธีทางศาสนาที่สําคัญ และรัฐพิธีต่าง ๆ งานของดี
ท่ายาง   งานพระนครคีรี - เมืองเพชร   และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ร่วมกับ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (นํามาจากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
 แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  หน้า 49  ลําดับที่ 6
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  )   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 89,900 บาท

งบลงทุน รวม 89,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 89,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู จํานวน 89,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 
หมู่ที่ 12  บ้านแคใหญ่ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.80 เมตร 
คอนกรีตหนา 0.10 เมตร ระยะยาว 39.00 เมตรพร้อมขุด
วางท่อคอนกรีตขนาด ?? 0.30 เมตร  จุดเริ่มต้นโครงการช่วง
ที่บ้านนายยน  อุระทัย จุดสิ้นสุดโครงการที่นา นายยน  อุระทัย 
รายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.หนองจอก
กําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า  17 ลําดับที่ 21 ยุทธศาสตร์ที่ 1      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
**กองช่าง   
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ธธรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  เช่น  นํ้าดื่ม อาหาร วัสดุ อุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับโครงการนี้     
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯลฯ พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 46 ลําดับที่  2
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งนํ้า
และป่าไม้   ** สํานักงานปลัด    

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,640,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินกิจการ
ประปา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น โรงสูบประปา 
โรงกรองประปา  ระบบประปา  เครื่องสูบ  และอุปกรณ์อื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  
***กองช่าง    

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 90,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการประปา
ของ  อบต.หนองจอก  เช่น  ท่อพีวีซี ท่อเหล็กสังกะสี ข้อต่อ
ข้องอแบบต่าง ๆ  มาตรวัดนํ้า และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการประปา    
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป     
 ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   งานกิจการประปา   
***กองช่าง    

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
เช่น สารส้ม คลอรีน ถ่าน ทราย หิน วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้
ในระบบกรองนํ้าในการผลิตนํ้าประปา   
และ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
กับงานกิจการประปา   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา    
***กองช่าง    
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 950,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการประปา
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองจอก   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา    
***กองช่าง    

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค   
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองจอก   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  
***กองช่าง    

งบลงทุน รวม 420,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 170,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จํานวน 170,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
โครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ กิจการประปา  
เช่น โรงสูบประปา โรงกรองประปา  ระบบประปา 
เครื่องสูบ และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับงานกิจการ
ประปา   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา   
***กองช่าง    

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 250,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12  บ้านแคใหญ่ จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง
ตู้คอนโทรล วางท่อพีวีซี ขนาด O 6 นิ้ว 
หนาชั้น  13.5   ปริมาณขุดเจาะบ่อบาดาล
ขนาด O 6 นิ้ว   ความลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร 
หรือจนกว่าจะได้นํ้าจืดที่สามารถบริโภคได้      
รายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม อบต.หนองจอกกําหนด    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไข 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2561    หน้า  12  ลําดับที่ 24 
ยุทธศาสตร์ที่ 1      
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  
***กองช่าง    
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,174,000 บาท

งบกลาง รวม 8,174,000 บาท
งบกลาง รวม 8,174,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 127,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรา
ร้อยละ  5 ของเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง และค่าตอบแทน
พนักงานจ้างที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก ต้องจ่าย
ตามกฎหมายกําหนด (หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
(เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ) และระหว่างปีที่มาขึ้น
ทะเบียนใหม่ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผ้◌ูสูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานงบกลาง   งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 988,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพและระหว่างปีที่มาขึ้นทะเบียนใหม่ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังความพิการให้แก่ผ้◌ูพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานงบกลาง   งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 42,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์
ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และระหว่างปีที่มาขึ้น
ทะเบียนใหม่ รายเดือน ๆ ละ 500 บาท   จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อยังชีพของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  
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สํารองจ่าย จํานวน 450,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่จําเป็นเร่งด่วน  เพื่อป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย
อัคคีภัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุสาธารณภัย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
ข้อ  13 และข้อ 19 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานงบกลาง   งานงบกลาง 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 86,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.
หนองจอก ประจําปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 40 
ของงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร จาก สปสช. 
(ประชากร 4,761 x 45 =214,245) (ข้อมูล
ประชากร : จากสถิติประชากรทะเบียนบ้าน 
แยกรายพื้นที่ระดับตําบลของเดือนมีนาคม 2561)
-ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 
ของประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
(ตามหนังสือ ที่ มท 0808.5/ว 30  ลงวันที่ 12  
กรกฏาคม  2560)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ/หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง   งานงบกลาง  
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