
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลโปงนก

อําเภอ เทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 66,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,928,605 บาท

งบบุคลากร รวม 7,890,805 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,190,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก      

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก      

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก      

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล      

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,419,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโปง
นก      
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เงินคาตอบแทนอื่น จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
โปงนก      

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,700,485 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,319,785 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน  ดังนี้ 
- สํานักปลัด ได้แก  
1.นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง จํานวน 1
 อัตรา  
2.นักบริหารงานทั่วไป อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น จํานวน 1
 อัตรา
3. นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ
4.นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา  
5.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  จํานวน 1 อัตรา  
6.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
- กองคลัง ได้แก  
1.นักบริหารงานคลัง อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น  จํานวน 1
 อัตรา  
2.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จํานวน 1 อัตรา  
3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  จํานวน 1 อัตรา  
4.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  จํานวน 1 อัตรา  
5.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  จํานวน 1
 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้อง
ถิ่น ระดับกลาง) ในอัตรา เดือนละ7,0000 บาท ,เงินคาตอบแทน
เป็นรายเดือนของพนักงานท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจําตําแหนงตาม
กฎหมายวาด้วยเงินเดืนและเงินประจําตําแหนงมีสิทธิ์ได้รับคา
ตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตาเงินประจําตําแหนงที่ได้รับอยุ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ดังนี้
- สํานักปลัด ได้แก 
1.นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง จํานวน 1
 อัตรา  
2.นักบริหารงานทั่วไป อํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา  
กองคลัง
1.นักบริหารงานคลัง อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น จํานวน 1
 อัตรา
 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,003,360 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
- สํานักปลัด ได้แก 
1.ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา  
2.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา  
3.แมครัว จํานวน 1 อัตรา  
4.พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา  
5.คนงานทั่วไป (คนตกแตงสวน) จํานวน 1 อัตรา  
6.คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  
-กองคลัง ได้แก
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
2.ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 125,340 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
- สํานักปลัด ได้แก 
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา  
2.แมครัว จํานวน 1 อัตรา  
3.พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา  
4.คนงานทั่วไป (คนตกแตงสวน) จํานวน 1 อัตรา  
5.คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
-กองคลัง
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
2.ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 3,902,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 390,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 294,000 บาท

1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน  100,000  บาท 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างโดย ถือ
ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
2. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  จํานวน 50,000
  บาท  
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ให้มีหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5850 ลงวันที่ 12
 กันยายน 2561 
3. คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  จํานวน  144,000
  บาท 
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 2
 อัตรา  อัตราละ 6,000 บาทตอเดือน  เป็นคาปวยการชดเชยการ
งานหรือเวลาที่เสียไป สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูง
อายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และการเบิกคาใช้จาย พ.ศ.2562 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล  
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล  
ค่าใช้สอย รวม 2,203,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 738,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาเบี้ย
ประกัน คาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้่ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่
มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือมา
ดําเนินการอื่นใดอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น และคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ตลอดจนคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามระเบียบ กฏ
หมาย หรือตามหนังสือสั่งการของกระทรวง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาของขวัญ ของรางวัลในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่มี
ความจําเป็นและเหมาะสม

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. เชน คา
ลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้และพวงมาลา ในงานรัฐพิธี
ตาง ๆ
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โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญและงานรัฐพิธี จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญและงานรัฐ
พิธี เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า
อยูหัว , สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี , วันแมแหงชาติ ฯลฯ
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 8 หน้า 137)

โครงการตามนโยบายของรัฐ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการตามนโยบายของรัฐ (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 13 หน้า 138)

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปกปองสถาบันสําคัญของ
ชาติ การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษรักษาไว้ซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย
รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ลําดับที่ 5 หน้า 137)

โครงการประเมินประสิทธิภาพองคกร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างหนวยงานของรัฐหรือสถาบันเอกชนในการ
ประเมินสํารวจความพึงพอใจตอการให้บริการขององคการบริหาร
สวนตําบลและคาใช้จายอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ลําดับที่ 7 หน้า 137)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการประชาชนของ อบต
.โปงนก

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานบริการประชาชนของ อบต.โปงนก เป็นคาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเอกสาร คาปายโครงการ คา
วัสดุ อุปกรณและคาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ลําดับที่ 1 หน้า 136)

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้า
ราชการและเจ้าหน้าาที่ของรัฐ เป็นคาตอบแทนวิทยากร คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 6 หน้า 137)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งให้ความรวมมือประชา
สัมพันธ การรณรงคหรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชน
ใหทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฏรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะ
สม โดยคํานึงถึงสถานะการคลังขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 814,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 244,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟม ตรายาง ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้
กวาด มีด ช้อน ส้อม ถ้วยชาม ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน อิฐ ปูน
ซีเมนต ทราย กระเบื้อง เหล็กเส้น ไม้ตาง ๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางรถ
ยนต สายไมล เพลา เบรก ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนตสวนกลางที่
ใช้ปฏิบัติงานของ อบต. เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟิลม เมมโมรี่การด
 แผนซีดี ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรกณบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แปนพิมพ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 495,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาขององคการบริหารสวนตําบลโปงนก
คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทของสํานักองคการบริหารสวน
ตําบลโปงนก

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ตของสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลโปงนกและศูนยอินเตอรตําบลโปงนก รวมถึงคาสื่อสาร
อื่น ๆ ที่จําเป็น

งบลงทุน รวม 105,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 105,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว คุณลักษณะมีที่
นั่งปรับระดับสูง - ต่ําได้ มีที่วางแขน ราคาตามท้องตลาด ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป 

เต็นท จํานวน 56,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเต็นททรง
โค้ง  ขนาด  3  ห้อง  จํานวน  2  หลัง  ขนาดไมน้อย
กวา  5x12  เมตร  คุณลักษณะเป็นโครงหลังคาเหล็ก  หลังคา
เป็นวัสดุผ้าใบ  มีความแข็งแรง  ราคาตามท้องตลาด  ตั้งจายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงาน
ทั่วไป
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โต๊ะทํางาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว  ขนาดไมน้อย
กวา 150x75x75 เซนติเมตร มีลิ้นชัก สามารถล็อคได้ วัสดุทําจาก
ไม้อัดที่มีความแข็งแรง ราคาตามท้องตลาด ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่่วไป งานบริหารทั่วไป 

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า จํานวน 28,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จํานวน 2
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท คุณลักษณะ
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย   
2) เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า   
3) ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี   
4) พร้อมใบพัด 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (lnk Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) ราคาเครื่องละ 4,300
 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200*1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอเทพสถิต

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอเทพ
สถิต จังหวัดชัยภูมิ ประจําปี 2561 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 15 หน้า 139)

งานบริหารงานคลัง รวม 861,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 815,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 545,800 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 445,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่จายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ
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โครงการหนวยประชาสัมพันธและรับชําระภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการหนวยประชาสัมพันธและรับ
ชําระภาษีเคลื่อนที่ เชน คาปายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ และคา
ใช้จายอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 ลําดับ
ที่ 2 หน้า 136)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟม ตรายาง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนตสวนกลาง
ที่ใช้ปฏิบัติงานของ อบต. เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟิลม เมมโมรี่การด
 แผนซีดี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แปนพิมพ เมาส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ตของกองคลัง รวมถึงคาสื่อสาร
อื่น ๆ ที่จําเป็น

งบลงทุน รวม 46,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเเตอรโน้ตบุ๊ค จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000  บาท  คุณลักษณะ
พื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน  1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
 1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ 
2.ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง  
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366x768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง  
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
-สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 b,g,n,ac) 
และ Bluetooth  
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  
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เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA  
ราคา 12,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 2 kVA (1,200 Watts)
-มีชวงแรงดันไฟฟา Input (VAC) ไมน้อยกวา 220+/-20%
-มีชวงแรงดันไฟฟา Output (VAC) ไมน้อยกวา 220+/-10%
-สามารถสํารองไฟฟาที่ Full Lond ได้ไมน้อยกวา 5 นาที

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,590,290 บาท

งบบุคลากร รวม 635,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 635,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 458,400 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน ดังนี้
1.เจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่ว
ไป อาวุโส จํานวน 1 อัตรา 
2.เจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่วไป ปฏิบัติ
งาน จํานวน 1 อัตรา  "     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,900 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
ของพนักงานสวนตําบล  ดังนี้ 
1.เจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่วไป ปฎิบัติงาน
 จํานวน 1 อัตรา    

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 160,920 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1
 อัตรา  
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งบดําเนินงาน รวม 955,070 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,070 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,070 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตาม
กฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล 
ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ  คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง เชน คาลงทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก ฯลฯ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน  กระดาษ หมึก ดินสอ  ปากกา  แฟม ตรายาง ฯลฯ 
 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน หลอดไฟฟา  สาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน  อิฐ  ปูน
ซีเมนต  ทราย กระเบื้อง  เหล็กเส้น ไม้ตางๆ  ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนตสวนกลาง
ที่ใช้ปฏิบัติงานของ อบต. เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรและการ
แพทย เชน เวชภัณฑ เคมีภัณฑ  สําลีและผ้าพันแผล น้ํายา
ตางๆ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน  ฟิลม เมมโมรี่การด
 แผนซีดี  ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แปนพิมพ เมาส  ฯลฯ 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 610,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 610,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการต้านภัยแล้ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการต้านภัยแล้ง  (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 6 หน้า 134)
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โครงการต้านภัยหนาว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการต้านภัยหนาว   (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 5 หน้า 134)

โครงการปองกันปัญหาไฟปาและหมอกควัน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปองกันปัญหาไฟปาและหมอก
ควัน โดยเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟปาและหมอก
ควัน  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4 หน้า 133)

โครงการปองกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปองกันและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ เชน การปองกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม อัคคีภัยและไฟ
ปา ฯลฯ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับ
ที่ 3 หน้า 133)

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาล  เชน  เทศกาลปีใหม  เทศกาลสงกรานต และมาตรการ
ในการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ลําดับที่ 1 หน้า 133) 

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในตําบลโปงนก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในตําบลโปงนก   (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-

โครงการฝึกอบรม อปพร.(จัดตั้ง) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรม อปพร.(จัด
ตั้ง)  เชน  คาวัสดุอุปกรณ  คาเอกสาร  คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหารและเครื่องดื่ม  คาปายโครงการและคาใช้จายอื่น ๆ   (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 11 หน้า 135) 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาศักยภาพ อป
พร. เชน  คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเอกสาร  คา
ตอบแทนวิทยากร  คาปายโครงการ และคาใช้จายอื่นๆ  (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 9 หน้า 134)
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โครงการวัน อปพร. จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการวัน อปพร.  เชน  คาวัสดุ
อุปกรณ  คาเอกสาร  คาตอบแทนวิทยากร คาปายโครงการและ
คาใช้จายอื่น ๆ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับ
ที่ 10 หน้า 134)

โครงการอบรมซ้อมแผนปองกันบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมซ้อมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เชน คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม  คาเอกสาร คาปายโครงการ คาตอบแทนวิทยากรและคาใช้
จายอื่นๆ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 2
 หน้า 133) 
 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง ฯลฯ
 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,963,410 บาท

งบบุคลากร รวม 3,489,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,489,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,681,940 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน ดังนี้ 
1.นักบริหารงานการศึกษา อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น จํานวน 1
 อัตรา  
2.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา  
3.ครู คศ.2  จํานวน 1 อัตรา  
4.ครู คศ.1 จํานวน 6 อัตรา  "     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานการศึกษา อํานวย
การท้องถิ่น ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา      
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ สําหรับข้าราชการพนักงาน
ครู คศ.2 จํานวน 2 อัตราๆละ 3,500 บาทตอเดือน       

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 645,120 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
1.ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา  
2. ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา  "     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ้าง ได้แก ผู้
ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา       
       

งบดําเนินงาน รวม 1,436,350 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,350 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 108,950 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 33,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ตั้งจากเงินรายได้ 8,400 บาท ข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก , ครู ค.ศ. 1 ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป 25,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 1,196,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,056,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่
มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือมา
ดําเนินการอื่นใดอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตง
ตั้งตามระเบียบ กฎหมาย หรือตามหนังสือสั่งการของกระทรวง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาลงทะเบียน ฯลฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาตอแทนวิทยากร คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาเอกสาร คาปายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ
และคาใช้จายอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับ
ที่ 7 หน้า 121)

โครงการโรงเรียนพอแม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการโรงเรียนพอแม เชน คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเอกสาร คาปายโครงการ
และคาใช้จายอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับ
ที่ 4 หน้า 120)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟม คลิป ตรายาง ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟิลม เมมโมรี่การด
 แผนซีดี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แปมพิมพ เมาส ฯลฯ

งบลงทุน รวม 38,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะวางคอมพิวเตอร จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว ขนาดไม
น้อยกวา 120*60*75 เซนติเมตร มีลิ้นชักสําหรับวางแปนพิมพ มี
ความแข็งแรงทนทานหรือดีกวา ราคาตามท้องตลาด 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000
  บาท คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 2.2 GHz  จํานวน 1 หนวย  
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB  
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย  
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย  
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง  
- มีแปนพิมพและเมาส  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac และ Bluetooth 
 ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,244,310 บาท
งบดําเนินงาน รวม 6,210,310 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,659,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาจัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง  คาของ
รางวัล และคาใช้จายอื่นๆ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 ลําดับที่ 12 หน้า 122)
 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม  คา
พาหนะ  คาปายโครงการ  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ
และคาใช้จายอื่นๆ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับ
ที่ 10 หน้า 122)
 

โครงการเรียนรู้สูโลกกว้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเรียนรู้สูโลกกว้าง เชน คาตอบ
แทนวิทยากร  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปายโครงการและคาใช้
จายอื่นๆ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับ
ที่ 9 หน้า 122) 
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก)

จํานวน 849,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโปงนก จํานวน  300
  คน  ดังนี้
- คาจัดการเรียนการสอน  อัตราคนละ  1,700  บาท/ปี 
- คาหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
- คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
- คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
- คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว4110  ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2563  (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 13 หน้า 122)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.)

จํานวน 1,470,000 บาท

เพื่อจายให้ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
โปงนก เป็นคาอาหารกลางวัน  อัตราคนละ 20
 บาท/คน/วัน จํานวน  245  วัน  จํานวน  300 คน
 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2563  (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3 หน้า 120)

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลโปงนก(โต
ไปไมโกง)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนตําบลโปงนก (โตไปไมโกง) เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จาย
อื่นๆ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 8 หน้า 121)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 3,400,110 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน  กระดาษ หมึก ดินสอ  ปากกา  แฟม คลิป ตรา
ยาง ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน หลอดไฟฟา  สาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 8
 แหง เชน  แปรง  ไม้กวาด  มีด  ช้อนส้อม ถ้วยชามแก้วน้ํา ฯลฯ
 

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,970,110 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. รายละเอียดดังนี้ 
-โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) ระดับชั้นอนุบาล-ป.6  จํานวน 260 วัน  อัตราคน
ละ 7.37 บาท/คน/วัน  จํานวน 1,250 คน = 2,395,250  บาท 
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37
 บาท/คน/วัน  จํานวน 300 คน = 574,860 บาท
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2563  (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 5 หน้า 121)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดวัสดุกอสร้าง  เชน  อิฐ ปูน
ซีเมนต  ทราย กระเบื้อง  เหล็กเส้น ไม้ตางๆ  ฯลฯ  

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรและการ
แพทย เชน  เวชภัณฑ เคมีภัณฑ  สําลีและผ้าพันแผล น้ํายา
ตางๆ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 151,200 บาท
คาไฟฟา จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต
. ทั้ง  8  แหง 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ตของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต. ทั้ง  8  แหง
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งบลงทุน รวม 34,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน  จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000  บาท ให้
กับ ศพด.วัดเทพบุตรบรรพต ,ศพด.บ้านไทรงาม คุณลักษณะพื้น
ฐาน  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 2.2 GHz  จํานวน 1 หนวย  
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB  
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย  
-มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง  
- มีแปนพิมพและเมาส  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac และ Bluetooth 
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษคาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
อนุบาล - ป.6  ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. อัตราคนละ 20
 บาท/คน/วัน  จํานวน 200 วัน  จํานวน 1,250  คน 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว4110  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 6 หน้า 121)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย เชน คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาพาหนะ คาปายโครงการ  คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จาย
อื่น ๆ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 11
 หน้า 122) 
  

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,693,980 บาท

งบบุคลากร รวม 396,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 396,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 396,060 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน ดังนี้ 
1.นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ/ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา    
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งบดําเนินงาน รวม 1,221,220 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,220 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 16,220 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง      

คาเชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล      

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล    
 

ค่าใช้สอย รวม 935,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ  คาถายเอกสาร  คาเย็บหรือเข้า
ปกหนังสือ  คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน อบ
ต.โปงนก คาสํารวจข้องมูลจํานวนสัตว ฯลฯ  
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่
มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือมา
ดําเนินการอื่นใดอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น   ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามระเบียบ กฏหมาย หรือตามหนังสือสั่งการของกระทรวง  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาลงทะเบียน ฯลฯ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน  กระดาษ หมึก ดินสอ  ปากกา  แฟม คลิป ตรา
ยาง ฯลฯ      

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นตางๆ  สําหรับใช้
ในงานพนหมอกควันหรืองานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิล ฯลฯ     

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย  เชน  เคมี
ภัณฑ  เวชภัณฑ  น้ํายาตางๆ  เครื่องมือวิทยาศาสตร  ฯลฯ    

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ถุงมือ ผ้าปิดปากและ
จมูก รองเท้าบูท ชุดปองกันสารเคมี ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 76,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 76,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 55,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวน (ระบบ Inverter) จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  55,400
 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ําวา 36,000 บีทียู
- ราคาที่กําหดนเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
-เครื่องปรับอากาศมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
-มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000
  บาท คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 2.2 GHz  จํานวน 1 หนวย  
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB  
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย  
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย  
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง  
- มีแปนพิมพและเมาส  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac และ Bluetooth 
 ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) ราคาเครื่องละ 4,300
 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200*1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 515,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปองกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปองกันควบคุมโรค
มือ เท้า ปาก  เชน คาวัสดุอุปกรณ คาปายโครงการ คาตอบแทน
วิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ลําดับที่ 2 หน้า 127)

โครงการปองกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปองกันและระงับโรค
ติดตอ เชน คาปาย คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและ
คาใช้จายอื่ น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติ่ม
 ลําดับที่  หน้า )
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โครงการรณรงคและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก  เชน คาวัสดุอุปกรณ คาเอกสาร คาปาย
โครงการ และคาใช้จายอื่นๆ   (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ลําดับที่ 1 หน้า 127)

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฏาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4 หน้า 128)

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู
บ้านละ 20,000 บาท จํานวน 15 หมูบ้าน  เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ ให้มีความ
เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เชน คาใช้จายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความ
รู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใช้จายสําหรับ
การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผย
แพร ประชาสัมพันธ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
แตละโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072  ลงวันที่  5  กรกฏา
คม  2561 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 ลําดับที่ 3 หน้า 127)     
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,257,400 บาท

งบบุคลากร รวม 842,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 842,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 800,160 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน ดังนี้
1.นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อํานวยการท้องถิ่น ระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตรา  
2.นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา  
3.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  จํานวน 1 อัตรา 
"     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา       

งบดําเนินงาน รวม 321,240 บาท
ค่าตอบแทน รวม 57,740 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 32,740 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น  โดยถือปฏิบัติตาม
กฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557      

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง     
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล    
  

ค่าใช้สอย รวม 183,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ  คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  ฯลฯ     

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่
มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือมา
ดําเนินการอื่นใดอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น   ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามระเบียบ กฏหมาย หรือตามหนังสือสั่งการของกระทรวง       

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 58,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ       

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟม ตรายาง ฯลฯ      

วันที่พิมพ : 10/9/2563  15:09:39 หน้า : 37/68



วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน หลอดไฟฟา  สาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  ฟิลม เมมโมรี่การด
  แผนซีดี  ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แปน
พิมพ เมาส  ฯลฯ     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,500 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 500 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย   เชน  คาไปรษณีย  คา
ธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร  ฯลฯ       

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ตของกองสวัสดิการสังคม รวมถึง
คาสื่อสารอื่นๆ ที่จําเป็น      

งบลงทุน รวม 94,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 94,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน 2 บาน ราคา
หลังละ 6,000 บาท จํานวน 2 หลัง ขนาดไมน้อย
กวา 1,489*410*879 มิลลิเมตร ราคาตามท้องตลาด
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โต๊ะทํางาน จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน แบบเข้ามุม ขนาด 180*140*75
 เซนติเมตร ผิว PVC ประกอบด้วย 3 ชิ้น
-โต๊ะทํางานขนาด 120*60*75 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว
-โต๊ะมุมขนาด 60*60*75 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว
-โต๊ะคอมพิวเตอร 80*60*75 เซนติเมตร มีรางคียบอรด และ
ชอง CPU จํานวน 1 ตัว 

โต๊ะรับแขก จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะรับแขก จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วยเก้าอี้
ไม้จริงห้่มเบาะ 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง มีความแข็งแรง ทน
ทาน ไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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คอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000  บาท  คุณลักษณะ
พื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน  1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
 1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ 
2.ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง  
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366x768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง  
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
-สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 b,g,n,ac) 
และ Bluetooth  
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  
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เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000
  บาท คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 2.2 GHz  จํานวน 1 หนวย  
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB  
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย  
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย  
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง  
- มีแปนพิมพและเมาส  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac และ Bluetooth 
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม      
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เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA  
ราคา 12,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 2 kVA (1,200 Watts)
-มีชวงแรงดันไฟฟา Input (VAC) ไมน้อยกวา 220+/-20%
-มีชวงแรงดันไฟฟา Output (VAC) ไมน้อยกวา 220+/-10%
-สามารถสํารองไฟฟาที่ Full Lond ได้ไมน้อยกวา 5 นาที

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดสวัสดิการสงเคราะหผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปวยเอดสและผู้
ด้อยโอกาส

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดสวัสดิการสงเคราะหผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปวยเอดสปละผู้ด้อยโอกาสในสังคม  (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 หน้า 117)     

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,181,385 บาท

งบบุคลากร รวม 1,100,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,100,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 803,480 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน ดังนี้
1.นักบริหารงานชาง อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น จํานวน 1
 อัตรา  
2.นายชางโยธาอาวุโส จํานวน 1 อัตรา  
3.นายชางโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  จํานวน 1 อัตรา  
"     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มเติมคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิของพนักงานสวนตําบล ได้แก นายชางโยธาปฏิบัติ
งาน/ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา       

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานชาง อํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา       

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 209,960 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
1.ผู้ชวยชางเขียนแบบ จํานวน 1 อัตรา  
2.ผู้ชวยชางไฟฟา  จํานวน 1 อัตรา  
"     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ้าง ได้แก ผู้
ชวยชางไฟฟา จํานวน 1 อัตรา       

งบดําเนินงาน รวม 980,645 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,645 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,645 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตาม
กฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
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คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 470,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟม ตรายาง ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน อิฐ ปูน
ซีเมนต ทราย กระเบื้อง เหล็กเส้น ไม้ตาง ๆ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนตสวนกลาง
ที่ใช้ปฏิบัติงานของ อบต. เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟิลม เมมโมรี่การด
 แผนซีดี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แปนพิมพ เมาส ฯลฯ

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารักษาและปรับปรุงครุภัณฑขนาดใหญ
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง

งานไฟฟ้าถนน รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบําเหน็จ
ณรงค เป็นคาดําเนินการขยายเขตไฟฟาต่ํา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 1 หน้า 112)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ Big Cleanning Day จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ Big Cleanning Day เชน
คา คาปาย คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและคาใช้จาย
อื่น ๆ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ลําดับ
ที่ หน้า) งานสาธารณสุข

โครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางรวมสร้างชุมชนปลอดขยะ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางรวม
สร้างชุมชนปลอดขยะ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาปาย
โครงการ คาวัสดุ อุปกรณและคาใช้จายอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 2 หน้า 142)

โครงการสงเสริมธนาคารขยะชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมธนาคารขยะ
ชุมชน เชน คาตอบแทนวิทยากร คาปายโครงการ คา
วัสดุ อุปกรณและคาใช้จายอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 ลําดับที่ 1 หน้า 142)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 500,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ อบต.สัญจรพบ
ประชาชน  เชน คาเอกสาร คาปายโครงการ  คาวัสดุอุปกรณและ
คาใช้จายอื่นๆ ในการออกประชาสัมพันธการบริหารงานของ อบต
. และสอบถามปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับ
ที่ 4 หน้า 140)

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการประชาคมแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัด
ทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ลําดับที่ 6 หน้า 141)

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เชน คาตอบแทนวิทยากร คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณและคา
ใช้จายอื่นๆ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับ
ที่ 1 หน้า 132)

โครงการปันยิ้มสร้างสุขแกผู้สูงอายุตามวิถีชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปันยิ้มสร้างสุขแกผู้สูงอายุตาม
วิถีชุมชน เชน คาตอบแทนวิทยากร คาเอกสาร คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 15 หน้า 116)

โครงการศูนยปฏิบัติการชวยเหลือประชาชน จํานวน 30,000 บาท
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โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ  เชน คาตอบวิทยากร  คาเอกสาร  คาอาหาร
และเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่นๆ  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 2 หน้า 113)
 

โครงการสงเสริมกิจกรรมกล่มสตรีแมบ้านและกองทุนบทบาทสตรี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมกิจกรรมกล่มสตรีแม
บ้านและกองทุนบทบาทสตรี เชน คาตอบวิทยากร  คา
เอกสาร  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จาย
อื่นๆ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 14
 หน้า 115)
 

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันทของคนในชาติ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ  เชน คาจัดกิจกรรม
กีฬา นันทนาการ คาจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษรักษาไว้ซึ่ง
ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย
รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ  คาจัดฝึก
อบรม ประชุม ชี้แจงทําความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสํานึก
ที่ดีงามในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท โดยเน้นการมีสวนรวม
ของประชาชน  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับ
ที่ 2 หน้า 140)

โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมสภาเด็กและ
เยาวชน เชน คาตอบวิทยากร  คาเอกสาร  คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม  คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่นๆ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ลําดับที่ 10 หน้า 115)
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โครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้ปวยโรคเรื้อรัง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพ
จิตของผู้ปวยเรื้อรัง เชน คาตอบวิทยากร  คาเอกสาร  คาอาหาร
และเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่นๆ  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 5 หน้า 114)

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมของ
ประชากรเพื่อวัยสูงอายุ เชน คาตอบวิทยากร  คาเอกสาร  คา
อาหารและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่นๆ  (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 13 หน้า 115)
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 560,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬา กรีฑานักเรียนตําบลโปงนก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการแขงขันกีฬา กรีฑานักเรียน
ตําบลโปงนก  เชน  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาวัสดุ
อุปกรณ คาเงินรางวัล คาเชาเครื่องเสียง  คาเตรียมสนาม คาปาย
โครงการ และคาใช้จายอื่นๆ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ลําดับที่ 4 หน้า 129) 

โครงการแขงขันกีฬาเด็กเล็กเกมส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการแขงขันกีฬาเด็กเล็ก
เกมส  เชน  คาของรางวัล  คาวัสดุอุปกรณ คาปายโครงการ  คา
จัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง และคาใช้จายอื่นๆ  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 7 หน้า 130)
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โครงการแขงขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการแขงขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ เชน  คาเบี้ยเลี้ยง คาวัสดุอุปกรณ  คาปายโครงการและ
คาใช้จายอื่นๆ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 5
 หน้า 130)
 

โครงการแขงขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการแขงขันกีฬาประชาชนต้านยา
เสพติด  เชน  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาวัสดุอุปกรณ คาเงิน
รางวัล คาเชาเครื่องเสียง  คาเตรียมสนาม คาปายโครงการ และ
คาใช้จายอื่นๆ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับ
ที่ 6 หน้า 130)

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการวันเด็กแหงชาติ  เชน  คาของ
รางวัล  คาปายโครงการ คาจัดสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ  (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 8 หน้า 130) 
 

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา อุปกรณกีฬาประเภทตางๆ เชน  ลูก
ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง วอลเลยบอล ตาขายกีฬา เสาตาขาย
กีฬา ฯลฯ 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการคายพุทธบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการคายพุทธบุตร เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาเอกสารและคาใช้จายอื่นๆ  (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 10 หน้า 130) 
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โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา เชน วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชาและงาน
วันสําคัญอื่น ๆ ทางพระพุทธศาสนา เชน คาหลอเทียนพรรษา คา
ปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 หน้า 129) 

โครงการสงเสริมและอนุรักษภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมและอนุรักษภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับ
ที่ 3 หน้า 129)  

โครงการสงเสริมอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมอนุรักษประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เชน วันสงกรานต วันลอยกระทง และงาน
ประเพณีอื่น ๆ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 2
 หน้า 129)  
 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมการจัดงานทองเที่ยวดอกกระเจียว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมการจัดงานทองเที่ยว
ดอกกระเจียว เชน คาใช้จายในการจัดขบวนรถบุปผชาติ เพื่อรวม
งานทองเที่ยวดอกกระเจียว และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น  (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 9 หน้า 130)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,165,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,165,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,165,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้งถนน คสล.ภานในหมูบ้าน สายตะวัน
ออกวัด-โรงเรียนบ้านสะพานยาว หมู 5

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมู
บ้าน สายตะวันออกวัด - โรงเรียนบ้านสะพานยาว หมู 5 ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 255 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลโปงนก เลขที่ (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 122 หน้า 60)

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายโปงนก-ห้วยคลองนา หมู 1 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนน คสล.สายโปง
นก-ห้วยคลองนา หมู  1 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลโปงนก เลข
ที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2ลําดับ
ที่ 4 หน้า 8)

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายไรนายสุรพงษ-คลองกระโดด หมู 6 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนน คสล.สายไรนายสุ
รพงษ-คลองกระโดด หมู 6 ขนาด
กว้าง 3.0 เมตร ยาว 25 เมตร หนาเฉลี่ย 1.20 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลโปงนก เลขที่ (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 159 หน้า 66)

โครงการกอสร้างถนน คสล.พื้นที่่ลาดชัน ชวงไรนายสม ปอมยายัพ - 
ชองสารคาม หมู 3

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนน คสล.พื้นที่ลาด
ชัน ชวงไรนายสม ปอมยายัพ - ชองสาร
คาม หมู 3 ขนาด 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
ตําบลโปงนก เลขที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับ
ที่ 66 หน้า 51)
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โครงการกอสร้างถนน คสล.พื้นที่ลาดชัน ชวงหัวฝาย - เขาคันหอก 
หมู 11

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนน คสล.พื้นที่ลาด
ชัน ชวงหัวฝาย - เขาคันหอก หมู 11 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลโปงนก เลข
ที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 270 หน้า 85)

โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน ชวงไรนางคําเภา สิทธิ์ศรี จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมู
บ้าน ชวงไรนางคําเภา สิทธิ์ศรี หมู 7 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลโปงนก เลข
ที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561-2565 ลําดับ
ที่ 101 หน้า 24)

โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน ชวงไรนายบุญถิ่น กอง
อาสา

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมู
บ้าน ชวงไรนายบุญถิ่น กองอาสา หมู 7 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลโปงนก เลข
ที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561-2565 ลําดับ
ที่ 48 หน้า 15)

โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน ซอยบ้านนายอุไร สิทธิ์
ขวา หมู 1

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมู
บ้าน ซอยบ้านนายอุไร สิทธิ์ขวา หมู 1 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลโปงนก เลข
ที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ลําดับ
ที่ 3 หน้า 8)
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โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน สายบ้านนางนงนุช แสง
จันทร - บ้านนายเส็ง โคศรีงาม หมู 2

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมู
บ้าน สายบ้านนางนงนุช แสงจันทร - บ้านนายเส็ง โคศรี
งาม หมู 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
ตําบลโปงนก เลขที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับ
ที่ 48 หน้า 48)

โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน สายบ้านนายจันทร  
แหลแกน - บ้านนายแทน เหลื่อมศรีจันทร หมู 12

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมู
บ้าน สายบ้านนายจันทร แหลแกน - บ้านนายแทน เหลื่อมศรี
จันทร หมู 12 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
ตําบลโปงนก เลขที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับ
ที่ 289 หน้า 88)

โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน สายบ้านนายนพดล - 
บ้านนางสมจิตร หมู 8

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมู
บ้าน สายบ้านนายนพดล - บ้านนางสมจิตร หมู 8 ขนาด
กว้าง 5.00  เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลโปงนก เลข
ที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 208 หน้า 74)

โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน สายบ้านนายสัญญา ชัยมี
เขียว หมู 14

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมู
บ้าน สายบ้านนายสัญญา ชัยมีเขียว หมู 14 ขนาด
กว้าง 4.00  เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลโปงนก เลข
ที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 322หน้า 93)
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โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน สายฝายน้ําประปา หมู 
11

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมู
บ้าน สายฝายน้ําประปา หมู 11 ขนาด
กว้าง 4.00  เมตร  ยาว 21 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลโปงนก เลข
ที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 255 หน้า 82)

โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน หมู 15 (ซอยวัดบ้านโปง
นกสามัคคี)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมู
บ้าน (ซอยวัดบ้านโปงนกสามัคคี)หมู 15 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลโปงนก เลข
ที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ลําดับ
ที่ 360 หน้า 100)

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายน้ําซับ - ไรนางตองกวย หมู 13 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนน คสล. สายน้ํา
ซับ - ไรนางตองกวย หมู 13 ขนาด
กว้า 4.00 เมตร 100 ยาว 0.15 เมตร หนาเฉลี่ย  เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลโปงนก เลข
ที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 312 หน้า 92)

โครงการกอสร้างฝายหินทิ้ง ชวงไรนายสมควร - เชื่อมศิลาทอง หมู 8 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างฝายหินทิ้ง ชวงไรนาย
สมควร - เชื่อมศิลาทอง หมู 8 ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร 15 ยาว  เมตร หนาเฉลี่ย 1.20 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลโปงนก เลข
ที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 204 หน้า 74)
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โครงการกอสร้างฝายหินทิ้งแบบรถวิ่งผานได้ ชวงไร นางทองมี ข้อ
สังข หมู 6

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างฝายหินทิ้งแบบรถวิ่ง
ผานได้ ชวงไรนางทองมี ข้อ
สังข หมู 6  ขนาด 2.00 เมตร ยาว 15 เมตร หนา
เฉลี่ย 1.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
ตําบลโปงนก เลขที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับ
ที่ 183 หน้า 70)

โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายบุฉวน - ห้วยมวง) 
หมู 9

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ
เกษตร (สายบุฉวน - ห้วย
มวง) หมู 9 ขนาด กว้าง 3.40 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
ตําบลโปงนก เลขที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับ
ที่ 227 หน้า 77)

โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโนนตูม - ไรนาย
น้อย หมู 3

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ
เกษตร สายโนนตูม - ไรนาย
น้อย หมู 3 ขนาด 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
ตําบลโปงนก เลขที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับ
ที่ 73 หน้า 52)

โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายไร นายสวาท สอน
สําโรง-ห้วยเฉลียงเบิก หมู 15

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ
เกษตร สายไรนายสวาท สอนสําโรง-ห้วยเฉลียง
เบิก หมู 15 ขนาด 3.20เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
ตําบลโปงนก เลขที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับ
ที่ 346 หน้า 97)
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายไรนายณรงค หลงสิ
ม - ไรนายทองม้วน มะไลไธสง หมู 13

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการ
เกษตร สายไรนายณรงค หลงสิม - ไรนายทองม้วน มะไล
ไธสง หมู 13 ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
ตําบลโปงนก เลขที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับ
ที่ 307 หน้า 91)

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน ชวงท้ายศาลากลางหมู
บ้าน หมู 9

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างซอมแซมถนนลูกรังภาย
ในหมูบ้าน ชวงท้ายศาลากลางหมูบ้าน หมู 9 ขนาด
กว้าง 5.00  เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลโปงนก เลข
ที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561-2565 ลําดับ
ที่ 61 หน้า 18)

โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายทางไกลอัตโนมัติ จํานวน 265,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงชนิดไร
สายทางไกล
อัตโนมัติ หมู 8 , หมู 9 , หมู 11 , หมู 12 , หมู 13 (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 363 หน้า 100)

โครงการพัฒนาระบบประปาหมูบ้าน หมู 10 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาระบบประปาหมู
บ้าน หมู 4 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับ
ที่ 241 หน้า 80)

โครงการพัฒนาระบบประปาหมูบ้าน หมู 4 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาระบบประปาหมู
บ้าน หมู 4 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับ
ที่ 100 หน้า 56)

โครงการพัฒนาระบบเสียงประชาสัมพันธภายในหมู๋บ้าน หมู 5 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาระบบเสียงประชาสัมพันธใน
หมูบ้าน หมู5 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับ
ที่ 112 หน้า 58 )
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โครงการวางทอระบายน้ํา สายหน้าวัด หมู 4 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการวางทอระบายน้ํา สายหน้า
วัด หมู 4 (แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ พ.ศ
. 2561-2565 ลําดับที่  หน้า )

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,318,320 บาท

งบบุคลากร รวม 886,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 886,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 724,680 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน ดังนี้ 
1.นักบริหารงานเกษตร อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น จํานวน 1
 อัตรา  
2.นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา  
"     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานเกษตร อํานวยการ
ท้องถิ่น ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา       

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ได้แก คนงานทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา       

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ้าง ได้แก คน
งานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา       

140



งบดําเนินงาน รวม 407,640 บาท
ค่าตอบแทน รวม 27,640 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 22,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตาม
กฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ จ้างบุคคลภายนอกทําการอยางใด
อยางหนึ่งให้กับ อบต. คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองและพิธีการในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดู
งานหรือมาดําเนินการอื่นใดอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ตลอดจนคระกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
การแตงตั้งตามระเบียบ กฎหมายหรือตามหนังสือสั่งการ
ของกระทรวง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง เชน คาลงทะเบียน คาพาหนะ คาเชาที่
พัก ฯลฯ 

โครงการชวยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยเกี่ยวกับด้าน
การเกษตร เชน พืชไร พืชสวน ผัก และสัตวเลี้ยงตาง ๆ (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 15 หน้า 126)

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนยถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรตําบลโปงนก

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะ
กรรมการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลโปง
นก เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณและ
คาใช้จายอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับ
ที่ 7 หน้า 124)

โครงการอบรมสงเสริมการปลูกพืชทางเลือกแกเกษตรกร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมสงเสริมการปลูกพืชทางเลือก
แกเกษตร เชน การปลูกพืช ผัก ไม้ผล ผักสวนครัว เป็นคาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณและคาใช้จายอื่น ๆ
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 10 หน้า 125)

โครงการอบรมสงเสริมหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมสงเสริมหมูบ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นคาอาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คา
วัสดุ อุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891/ว1659 ลว
 24 สิงหาคม 2553 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 ลําดับที่ 5 หน้า 124)
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โครงการอบรมสงเสริมให้ความรู้การตรวจวัดคา PH ของดิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมสงเสริมให้ความร้่่การ
ตรวจวัดคา PH ของดิน เป็นคาอาหารและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาวัสดุ อุปกรณและคาใช้จายอื่น ๆ (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 2 หน้า 123)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟม ตรายาง ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอ
สร้าง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง เหล็กเส้น ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน จอบ เสียม มีด กรรไกรตัด
กิ่ง สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว พันธุ
พืช สัตว ปุ๋ย ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟิลม เมมโมรี่การด
 แผนซีดี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แปมพิมพ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวง
ตราไปรษณียากร ฯลฯ
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ตของกองสงเสริมการเกษตร รวม
ถึงคาสื่อสารอื่น ๆ ที่จําเป็น

งบลงทุน รวม 24,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว คุณลักษณะมีที่
นั่งปรับระดับสูง - ต่ําได้ มีที่วางแขน ราคาตามท้องตลาด ตั้งจาย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการ
เกษตร

โต๊ะทํางาน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว  ขนาดไมน้อย
กวา 150x75x75 เซนติเมตร มีลิ้นชัก สามารถล็อคได้ วัสดุทําจาก
ไม้อัดที่มีความแข็งแรง ราคาตามท้องตลาด ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000
  บาท คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 2.2 GHz  จํานวน 1 หนวย  
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB  
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย  
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย  
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง  
- มีแปนพิมพและเมาส  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac และ Bluetooth 
 ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 125,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาว
ณีย เป็นคาอาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณและ
คาใช้จายอื่น ๆ โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลว
 31 พฤษภาคม 2560 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 ลําดับที่ 4 หน้า 144)

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพระราชดําริเป็นคาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณและคาใช้จายอื่น ๆ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มทง 0808.2/ว2989 ลว 31 พฤษภาคม 2560 (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 2 หน้า 143)

โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน เป็น
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณและคาใช้
จายอื่น ๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0801.2/ว1060 ลว 31 พฤษภาคม 2559 (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 8 หน้า 144)

โครงการสงเสริมอนุรักษพันธุสัตวน้ํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมอนุรักษพันธุสัตวน้ํา เป็น
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและคาใช้จายอื่นๆ (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 5 หน้า 144)
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โครงการอบรมอนุรักษพันธุกรรมพืชประจําถิ่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมอนุรักษพันธุกรรมพืช
ประจําถิ่น อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ
.สธ) เป็นคาอาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณและ
คาใช้จายอื่น ๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลว
 26 มกราคม 2558 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับ
ที่ 1 หน้า 143)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 270,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย ทอน้ํา
บาดาล ทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไมเข้าลักษณะวัสดุประเภทใด
ประเภทหนึ่ง เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟา ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาของกิจการประปาของ อบต.โปงนก
งบลงทุน รวม 50,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณทขนาดใหญซึ่งไม
รวมถึงคาซอมแซมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 22,835,500 บาท

งบกลาง รวม 22,835,500 บาท
งบกลาง รวม 22,835,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 130,000 บาท

เพื่อสงเป็นเงินสมทบประกันสังคมในอัตราร้อยละห้าของคาจ้าง
พร้อมกับหักคาจ้างของพนักงานจ้างสงเป็นเงินสมทบในอัตราเดียว
กันด้วย โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ
.2533 
 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบดองทุนเงินทดแทน โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว127 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 และพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 14,900,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 ลําดับที่ 2 หน้า 118)     

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 5,472,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2533
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562   (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ลําดับที่ 3 หน้า 118)     
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ปวย
เอดส  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 5
 หน้า 119)      

สํารองจาย จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการ
ปองกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวมได้  เชน  การปองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย  น้ําปาไหลหลาก  แผนดินถลม 
 ภัยแล้ง ภัยหนาว  วาตภัย  อัคคีภัย  ไฟปาและหมอกควัน  เป็น
ต้น   

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561  (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 6 หน้า 119)  

รายจายตามข้อผูกพัน จํานวน 173,500 บาท

เพื่อจายเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทพนักงานสวน
ตําบล องคการบริหารสวนตําบลโปงนก ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อ
ตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507
  ลงวันที่  3  สิงหาคม  2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที่  15  กรกฏา
คม  2559  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง 
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สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโปงนก จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโปงนก (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4 หน้า 118)       

สมทบชมรมผู้สูงอายุตําบลโปงนก จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายสมทบชมรมผู้สูงอายุตําบลโปงนก  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 หน้า 118)      

เงินชวยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือกรณีพิเศษพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา ลูกจ้างชั่วคราวเสียชีวิตในระหวางปฏิบัติราชการ 
 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 260,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ  
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