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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

             ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้     
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบ
ถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

                 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน   41,822,686.64  บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน  18,013,882.27  บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  18,845,790.22  บาท 
                              1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
                                     จ านวน 0โครงการ รวม 0.00 บาท 
               1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  4  โครงการ                      

                     รวม  9,468.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน  0.00 บาท 

 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ  2563  ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
  (1) รายรับจริง จ านวน   26,605,496.87 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 156,374.08 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 40,663.56 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 195,529.24 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 7,701.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
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   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 11,784,781.99 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 14,420,447.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน   52,050.00  บาท 
  (3) รายจ่ายจริง จ านวน   22,438,692.40  บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 8,657,584.00 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 6,612,810.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 2,962,598.40 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 3,573,200.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 632,500.00 บาท 

 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน   52,050.00 บาท 
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน   2,238,440.00 บาท 
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน   0.00 บาท 
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  ค าแถลงงบประมาณ     

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
อ.วชิรบารมี  จ.พิจิตร 

        

          รายรับจริง 
ปี  2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 1,144,048.75 1,150,000.00 1,150,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

61,001.85 84,000.00 81,500.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 157,725.71 200,000.00 200,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 10,050.00 35,000.00 25,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,372,826.31 1,469,000.00 1,456,500.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 17,965,687.79 17,699,000.00 19,432,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

17,965,687.79 17,699,000.00 19,432,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,769,737.00 18,400,000.00 18,000,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้     
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

17,769,737.00 18,400,000.00 18,000,000.00 

รวม 37,108,251.10 37,568,000.00 38,888,500.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
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รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 10,987,644.00 12,047,480.00 12,322,885.00 

  งบบุคลากร 8,829,546.23 10,844,720.00 10,507,205.00 

  งบด าเนินงาน 4,316,550.25 8,950,580.00 9,368,850.00 

  งบลงทุน 3,932,235.91 4,116,000.00 4,964,900.00 

  งบรายจ่ายอื่น 0.00 10,000.00 10,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,583,040.00 1,599,000.00 1,714,660.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 29,649,016.39 37,567,780.00 38,888,500.00 

รวม 29,649,016.39 37,567,780.00 38,888,500.00 
 

 



   

  

     

 

   

ส่วนที่ 2 
 

ข้อบัญญัต ิ
 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารม ี จังหวัดพิจิตร 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

อ.วชิรบารมี  จ.พิจิตร 

        

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,538,920 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 490,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 6,591,195 

  แผนงานสาธารณสุข 679,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 1,399,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 495,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 482,500 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,790,000 

  แผนงานการเกษตร 100,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 12,322,885 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 38,888,500 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
          อ.วชิรบารมี  จ.พิจิตร 

                    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                  งาน 

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม    งบ   

       

         

   งบบุคลากร 5,998,320 1,911,000 7,909,320 
       เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,320 0 2,398,320 
       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,600,000 1,911,000 5,511,000 
   งบด าเนินงาน 3,717,000 533,000 4,250,000 
       ค่าตอบแทน 377,000 207,000 584,000 
       ค่าใช้สอย 2,240,000 230,000 2,470,000 
       ค่าวัสดุ 700,000 96,000 796,000 
       ค่าสาธารณูปโภค 400,000 0 400,000 
   งบลงทุน 218,300 31,300 249,600 
       ค่าครุภัณฑ์ 118,300 31,300 149,600 
       ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000 0 100,000 
   งบรายจ่ายอ่ืน 10,000 0 10,000 
       รายจ่ายอื่น 10,000 0 10,000 
   งบเงินอุดหนุน 120,000 0 120,000 
       เงินอุดหนุน 120,000 0 120,000 
                                รวม 10,063,620 2,475,300 12,538,920 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
              งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน 

และระงับอัคคีภัย 
รวม 

   งบ   

       

         

   งบด าเนินงาน 30,000 460,000 490,000 
       ค่าใช้สอย 30,000 310,000 340,000 
       ค่าวัสดุ 0 150,000 150,000 
                          รวม 30,000 460,000 490,000 
    

แผนงานการศึกษา 
                  งาน งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รวม    งบ   
       

         

   งบบุคลากร 1,735,885 0 1,735,885 
       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,735,885 0 1,735,885 
   งบด าเนินงาน 592,000 1,865,850 2,457,850 
       ค่าตอบแทน 142,000 0 142,000 
       ค่าใช้สอย 375,000 774,850 1,149,850 
       ค่าวัสดุ 75,000 1,091,000 1,166,000 
   งบลงทุน 10,000 885,300 895,300 
       ค่าครุภัณฑ์ 10,000 185,300 195,300 
       ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 700,000 700,000 
   งบเงินอุดหนุน 0 1,502,160 1,502,160 
       เงินอุดหนุน 0 1,502,160 1,502,160 
                            รวม 2,337,885 4,253,310 6,591,195 
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แผนงานสาธารณสุข 
              งาน งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น 
รวม      งบ   

         

           

     งบด าเนินงาน 679,000 679,000 
         ค่าตอบแทน 144,000 144,000 
         ค่าใช้สอย 365,000 365,000 
         ค่าวัสดุ 170,000 170,000 
                              รวม 679,000 679,000 
      

แผนงานเคหะและชุมชน 
                  งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ 
และชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน รวม 
   งบ   

       

         

   งบบุคลากร 862,000 0 862,000 
       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 862,000 0 862,000 
   งบด าเนินงาน 407,000 100,000 507,000 
       ค่าตอบแทน 103,000 0 103,000 
       ค่าใช้สอย 190,000 0 190,000 
       ค่าวัสดุ 114,000 100,000 214,000 
   งบลงทุน 30,000 0 30,000 
       ค่าครุภัณฑ์ 30,000 0 30,000 
                                 รวม 1,299,000 100,000 1,399,000 
    

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                  งาน งานส่งเสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งชุมชน 
รวม      งบ   

         

           

     งบด าเนินงาน 495,000 495,000 
         ค่าใช้สอย 495,000 495,000 
                              รวม 495,000 495,000 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
                  งาน 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

งานวิชาการวางแผน 
และส่งเสริม 
การท่องเที่ยว 

รวม 
  งบ   

      

        

  งบด าเนินงาน 200,000 90,000 100,000 390,000 
      ค่าใช้สอย 200,000 90,000 100,000 390,000 
  งบเงินอุดหนุน 82,500 0 10,000 92,500 
      เงินอุดหนุน 82,500 0 10,000 92,500 
                         รวม 282,500 90,000 110,000 482,500 
   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                  งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
รวม    งบ   

       

         

   งบลงทุน 120,000 3,670,000 3,790,000 
       ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 120,000 3,670,000 3,790,000 
                            รวม 120,000 3,670,000 3,790,000 
    

แผนงานการเกษตร 
                  งาน งาน 

ส่งเสริมการเกษตร 
งานอนุรักษ์ 

แหล่งน้ าและป่าไม้ 
รวม    งบ   

       

         

   งบด าเนินงาน 70,000 30,000 100,000 
       ค่าใช้สอย 50,000 30,000 80,000 
       ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000 
                            รวม 70,000 30,000 100,000 
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แผนงานงบกลาง 
              งาน 

งบกลาง รวม      งบ   

         

           

     งบกลาง 12,322,885 12,322,885 
         งบกลาง 12,322,885 12,322,885 
                                   รวม 12,322,885 12,322,885 
      

 

 

 

 

 

 

         

หน้
า : 

1/1 
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รายงานประมาณการรายรับ 
 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร 
         

                  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

หมวดภาษีอากร               

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00 

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 764,378.21 834,292.19 838,001.67 450,000.00 0.00 % 450,000.00 

     ภาษีบ ารุงท้องที่ 141,095.00 125,571.00 139,621.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00 

     ภาษีปา้ย 126,852.08 151,714.08 166,426.08 150,000.00 0.00 % 150,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 1,032,325.29 1,111,577.27 1,144,048.75 1,150,000.00     1,150,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  
และใบอนุญาต 

              

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตการขายสุรา 

1,144.60 1,571.40 1,455.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

0.00 17,414.64 1,537.35 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย 
ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่น
ปลิวเพื่อการโฆษณา 

410.00 270.00 240.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ทะเบียนพาณิชย ์

930.00 530.00 890.00 2,000.00 -25.00 % 1,500.00 

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 104.00 0.00 100.00 % 1,000.00 

     ค่าปรับผู้กระท าผิด
กฎหมายจราจรทางบก 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

     ค่าปรับการผิดสัญญา 251,737.00 1,290.00 39,672.00 50,000.00 -20.00 % 40,000.00 

     ค่าใบอนุญาตประกอบ 
การค้าส าหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

0.00 16,050.00 16,850.00 10,000.00 100.00 % 20,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่
ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง
เมตร 
 

0.00 0.00 0.00 3,000.00 -66.67 % 1,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 0.00 0.00 162.00 1,000.00 -50.00 % 500.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 91.50 0.00 100.00 % 500.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

254,221.60 37,126.04 61,001.85 84,000.00     81,500.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               

     ดอกเบี้ย 166,842.92 165,275.73 157,725.71 200,000.00 0.00 % 200,000.00 

     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

166,842.92 165,275.73 157,725.71 200,000.00     200,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตลด็               

     ค่าขายแบบแปลน 20,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 4,284.50 11,000.00 10,050.00 25,000.00 -40.00 % 15,000.00 

รวมหมวดรายได้เบด็เตล็ด 24,284.50 11,000.00 10,050.00 35,000.00     25,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร               

     ภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต ์

436,161.11 356,487.50 360,389.85 450,000.00 -17.78 % 370,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนฯ 

8,023,429.24 8,713,022.19 8,996,402.96 8,800,000.00 13.64 % 10,000,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 
จัดสรรรายได้ฯ 

2,089,197.50 2,266,726.28 2,088,510.66 2,300,000.00 -4.35 % 2,200,000.00 

     ภาษธีุรกิจเฉพาะ 45,386.40 40,200.51 37,498.36 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

     ภาษีสุรา 1,180,348.99 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีสรรพสามิต 2,844,502.19 4,541,089.16 4,908,431.67 5,000,000.00 4.00 % 5,200,000.00 

     อากรประมง 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

     ค่าภาคหลวงแร ่ 74,158.30 46,915.61 50,705.02 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 36,906.54 35,443.29 43,309.27 40,000.00 0.00 % 40,000.00 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

921,165.00 1,069,331.00 1,459,015.00 1,000,000.00 50.00 % 1,500,000.00 

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ า
บาดาล 

2,080.00 48,950.00 21,425.00 7,000.00 185.71 % 20,000.00 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 15,653,335.27 17,118,165.54 17,965,687.79 17,699,000.00     19,432,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               

     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

15,636,289.00 16,585,577.00 17,769,737.00 18,400,000.00 -2.17 % 18,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,636,289.00 16,585,577.00 17,769,737.00 18,400,000.00     18,000,000.00 

รวมทุกหมวด 32,767,298.58 35,028,721.58 37,108,251.10 37,568,000.00     38,888,500.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
อ.วชิรบารมี  จ.พิจิตร 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  38,888,500   บาท  แยกเป็น 

  
รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 1,150,000 บาท 

  
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 400,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จ านวน 450,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ภาษีบ ารุงท้องท่ี จ านวน 150,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ภาษีป้าย จ านวน 150,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 81,500 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 5,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  

  
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว 
เพื่อการโฆษณา 

จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 1,500 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  

  
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 10,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 40,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ 

จ านวน 20,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  

  
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 500 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  

  
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จ านวน 500 บาท 

    ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท 

  
ดอกเบี้ย จ านวน 200,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 25,000 บาท 

  
ค่าขายแบบแปลน จ านวน 10,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 15,000 บาท 

    

ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,432,000 บาท 

  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 370,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  

  
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 10,000,000 บาท 

    ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 2,200,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 50,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 5,200,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  

  
อากรประมง จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 50,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 40,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จ านวน 1,500,000 บาท 

    ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล จ านวน 20,000 บาท 

    

ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 18,000,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 18,000,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

อ าเภอวชิรบารมี    จังหวัดพิจิตร 
                   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2564 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป               

 งานบริหารทั่วไป               

   งบบุคลากร               

   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               

     เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 446,760 514,080 0 % 514,080 

 
    

เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนายก 

42,120 42,120 36,840 42,120 0 % 42,120 

 
    

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 

42,120 42,120 36,840 42,120 0 % 42,120 

 

    

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

86,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400 

 
    

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2,145,600 2,145,600 1,973,108 1,800,000 -4.8 % 1,713,600 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,830,320 2,830,320 2,579,948 2,484,720     2,398,320 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

     เงินเดือนพนักงาน 1,932,106.45 2,085,720 2,367,330 3,050,000 -11.48 % 2,700,000 

     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000 84,000 106,000 41.51 % 150,000 

     เงินประจ าต าแหน่ง 126,000 126,000 126,000 168,000 -10.71 % 150,000 

     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 407,520 424,800 440,280 500,000 0 % 500,000 

 

    
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 
 

62,580 53,460 37,980 100,000 0 % 100,000 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,612,206.45 2,773,980 3,055,590 3,924,000     3,600,000 

 รวมงบบุคลากร 5,442,526.45 5,604,300 5,635,538 6,408,720     5,998,320 

   งบด าเนินงาน               

   ค่าตอบแทน               

 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการ
อันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

21,700 53,700 123,350 170,000 17.65 % 200,000 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

6,410 4,590 0 50,000 0 % 50,000 

     ค่าเช่าบ้าน 91,500 83,900 76,500 118,000 -0.85 % 117,000 

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

 รวมค่าตอบแทน 119,610 142,190 199,850 348,000     377,000 

   ค่าใช้สอย               

 
    

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

704,272.25 642,624.2 0 0 0 % 0 

 
      

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

0 0 842,312.3 1,000,000 0 % 1,000,000 

 
    

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรอง
และพิธกีาร 

15,750 16,750 26,950 50,000 20 % 60,000 

 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              

 
      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

72,206 56,134 37,150 100,000 0 % 100,000 

 
      

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และสัมมนา 

58,300 140,800 36,300 150,000 0 % 150,000 

 

      

โครงการการประเมิน
การปฏิบัติราชการและ
ประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริการ 
 

0 18,000 18,000 40,000 0 % 40,000 

 

      

โครงการจัดการเลือกตั้ง
นายก อบต. และสมาชิก 
อบต. 
 

0 0 0 300,000 0 % 300,000 

 

      

โครงการจัดท ารายงาน
การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 
 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 
      

โครงการตามรอยเท้าพอ่
ในดวงใจ 

0 0 0 0 100 % 50,000 

 

      

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 
 

0 0 0 15,000 0 % 15,000 
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โครงการบูรณาการการ
ช่วยเหลือประชาชน 
อุดหนุนสถานที่กลาง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท.ในเขตอ าเภอ 
วชิรบารม ี
 

0 0 0 40,000 -100 % 0 

 

      
โครงการปกปูองสถาบัน 
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

0 0 0 50,000 0 % 50,000 

 

      
โครงการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ขา่วสารของ 
อบต.หนองหลุม 

0 30,000 2,672.86 10,000 0 % 10,000 

 

      

โครงการประเมินการ
ปฏิบัติราชการและ
ประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริการ 

18,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงาน 

221,880 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
ต าบลหนองหลุม 

0 0 0 0 100 % 250,000 

 
      

โครงการพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงาน 

0 200,948 198,960 250,000 -100 % 0 

 

      

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 

 

      

โครงการรณรงค์ให้
ประชาชนใช้สิทธิ์ตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 

 

      

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนชุมชน 

0 37,884 26,145 10,000 400 % 50,000 

 

      
โครงการสนับสนุนการ
จัดการเลือกตั้ง 
 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 
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โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู และ
พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 
 

0 0 0 15,000 0 % 15,000 

 

      

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม พนกังานส่วน
ต าบล พนักงานครูส่วน
ต าบล และพนักงานจา้ง
ตามภารกจิขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
หนองหลุม 

0 0 5,360 0 0 % 0 

 

      

โครงการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนใน
การเดินทางเข้าเฝูาฯ 
กราบถวายบังคมพระ
บรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิล 
อดุลยเดช 

18,000 0 0 0 0 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 44,894.75 73,994.33 48,180.33 200,000 -50 % 100,000 

 รวมค่าใช้สอย 1,153,303 1,217,134.53 1,242,030.49 2,260,000     2,240,000 

   ค่าวัสด ุ               

     วัสดุส านักงาน 124,979 96,001 92,849 150,000 0 % 150,000 

     วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ 9,233 7,746 20,631.15 50,000 0 % 50,000 

     วัสดุงานบ้านงานครัว 19,850 19,820 23,887.2 50,000 0 % 50,000 

     วัสดุก่อสร้าง 2,921 454 3,710 50,000 0 % 50,000 

     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 50,000 0 % 50,000 

     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 86,285 79,870 111,280 250,000 -12 % 220,000 

     วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 4,720 30,000 0 % 30,000 

     วัสดุคอมพิวเตอร ์ 44,550 54,330 57,940 100,000 0 % 100,000 

 รวมค่าวัสด ุ 287,818 258,221 315,017.35 730,000     700,000 

   ค่าสาธารณูปโภค               

     ค่าไฟฟูา 250,917.87 230,354.15 261,036.75 300,000 0 % 300,000 
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     ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 7,918 10,179 6,136 15,000 0 % 15,000 

     ค่าบริการโทรศัพท ์ 9,424.79 4,403.49 3,366.65 15,000 0 % 15,000 

     ค่าบริการไปรษณีย ์ 5,167 2,988 2,621 20,000 0 % 20,000 

 
    

ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม 

32,100 32,100 32,100 50,000 0 % 50,000 

 รวมค่าสาธารณปูโภค 305,527.66 280,024.64 305,260.4 400,000     400,000 

 รวมงบด าเนินงาน 1,866,258.66 1,897,570.17 2,062,158.24 3,738,000     3,717,000 

   งบลงทุน               

   ค่าครุภัณฑ ์               

     ครุภัณฑ์ส านักงาน               

 
      

เก้าอี้ท างาน  
ระดับบริหารท้องถิ่น 

0 0 0 0 100 % 3,500 

 
      

เก้าอี้ท างาน 
ประเภทช านาญการ 

0 0 0 3,500 -100 % 0 

 
      

เก้าอี้ท างาน 
ประเภทปฏิบัตกิาร 

0 0 3,500 0 0 % 0 

       เก้าอี้บุนวม 0 10,000 0 0 0 % 0 

       เก้าอี้ส านักงาน 0 2,900 0 0 0 % 0 

       เครื่องดูดฝุุน 12,500 0 0 0 0 % 0 

 
      

เครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา 

0 14,000 0 0 0 % 0 

 

      

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสว่น ชนิดแขวน 
ขนาด 13,000 บีทีย ู
 

0 0 0 23,000 -100 % 0 

 

      

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสว่น ชนิดแขวน 
ขนาด 20,000 บีทีย ู
 

0 0 0 0 100 % 30,600 

 

      
เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสว่น ชนิดแขวน 
ขนาด 40,000 บีทีย ู

0 0 0 51,200 -100 % 0 

 
      

ตู้เก็บเหล็กเอกสาร  
ทรงสูง 

5,500 0 0 0 0 % 0 

       ตู้โชว ์ 18,000 0 0 0 0 % 0 

       ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 11,000 5,500 0 % 5,500 

 
      

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  
ทรงเต้ีย 

5,500 0 5,500 0 0 % 0 
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ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  
ทรงสูง 

0 5,500 0 0 0 % 0 

 
      

โต๊ะท างาน 
 

0 0 0 0 100 % 6,200 

 
      

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ 
ประเภท ปฏิบัติการ 

0 7,000 0 0 0 % 0 

       โต๊ะประชุม 0 0 0 8,500 -100 % 0 

       โต๊ะพับ เอนกประสงค์  2,000 0 0 0 0 % 0 

       โต๊ะพับเอนกประสงค์ 12,000 0 0 0 0 % 0 

       โต๊ะรับแขก 15,000 0 0 0 0 % 0 

       โต๊ะหมู่บูชา 0 6,500 0 0 0 % 0 

       โต๊ะหินอ่อน 0 0 7,950 6,000 -100 % 0 

       ถังน้ า 5,500 0 0 0 0 % 0 

       ปั๊มน้ าอัตโนมัต ิ 13,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

พัดลมต้ังพื้น
อุตสาหกรรม 

23,200 0 0 0 0 % 0 

       พัดลมติดผนัง 7,200 0 0 0 0 % 0 

     ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ               

       เครื่องเสียงกระเป๋าหิ้ว 4,450 0 0 0 0 % 0 

 
      

เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบ
ลากจูง 

0 0 0 0 100 % 20,000 

     ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               

       เครื่องตัดหญ้า 0 0 9,500 0 0 % 0 

     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์  
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 

29,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน       

0 0 0 17,000 -100 % 0 

 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน 

0 15,900 0 0 0 % 0 

 

      

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์
(Ink Tank Printer)   
     

0 0 0 4,300 -100 % 0 

 
      

เครื่องส ารองไฟฟูา 
ขนาด 800 VA 

0 0 0 0 100 % 2,500 
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ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

              

 
      

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

0 0 47,565 50,000 0 % 50,000 

 รวมค่าครุภัณฑ ์ 152,850 61,800 85,015 169,000     118,300 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

 
    

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพกั 

              

 

      

โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 2 ข้าง 
 

0 0 443,000 0 0 % 0 

 

      

โครงการปรับปรุง
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
หนองหลุม ชั้น 2 
 

12,000 0 0 0 0 % 0 

     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายหลังที่ท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 
 

0 0 86,000 0 0 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างอาคาร
เวทีอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 
 

422,000 0 0 0 0 % 0 

 
    

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

              

 

      

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
 

0 54,100 13,590 417,300 -76.04 % 100,000 

 

      

โครงการปรับปรุงประตู
ทางเข้า-ออก พร้อมรั้ว 
ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม 
 

0 0 50,000 0 0 % 0 
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โครงการปรับปรุงอาคาร
ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม 
 

0 0 120,000 0 0 % 0 

 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 434,000 54,100 712,590 417,300     100,000 

 รวมงบลงทุน 586,850 115,900 797,605 586,300     218,300 

   งบรายจ่ายอ่ืน               

   รายจ่ายอ่ืน               

     รายจ่ายอื่น               

       รายจ่ายอื่น 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

 รวมรายจา่ยอ่ืน 0 0 0 10,000     10,000 

 รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 0 0 10,000     10,000 

   งบเงินอุดหนุน               

   เงินอุดหนุน               

 
    

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

40,000 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอวชิรบารม ี
 

0 0 0 0 100 % 40,000 

 

      

อุดหนุนโครงการบูรณา
การ การช่วยเหลือ
ประชาชน อุดหนุน
สถานที่กลาง ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท. ในเขตอ าเภอ 
วชิรบารม ี
 

0 0 40,000 0 0 % 0 

     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 20,000 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการการจัดงานวัน
ครบรอบสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมพิล 
อดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 13 ตุลาคม 
 

0 0 0 0 100 % 10,000 
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โครงการการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี 
สินทร  มหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หวั 28 กรกฎาคม 
 

0 0 0 50,000 -100 % 0 

 

      

โครงการการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
12 สิงหาคม 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

 

      

โครงการการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  
5 ธันวาคม 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 

      

โครงการการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี 
สินทร  มหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หวั 28 กรกฎาคม 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 

      

โครงการการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต ์
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
12 สิงหาคม 
 

0 0 0 0 100 % 10,000 

 

      

โครงการการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี  
3 มิถุนายน 
 

0 0 0 0 100 % 10,000 
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โครงการการจัดงานวัน
ปิยมหาราช 23 ตุลาคม 

0 0 0 0 100 % 10,000 

 

      

อุดหนุนโครงการจัดงาน
กิจกรรมเน่ืองในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร วันชาตแิละวันพ่อ
แห่งชาติ 5 ธันวาคม 
 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

 

      

อุดหนุนโครงการจัดงาน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ  
3 มิถุนายน 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 40,000 20,000 40,000 80,000     120,000 

 รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 20,000 40,000 80,000     120,000 

 รวมงานบรหิารทั่วไป 7,935,635.11 7,637,770.17 8,535,301.24 10,823,020     10,063,620 

 งานบริหารงานคลัง               

   งบบุคลากร               

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

     เงินเดือนพนักงาน 707,778 748,320 790,530 1,300,000 -7.69 % 1,200,000 

     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 40,000 0 % 40,000 

     เงินประจ าต าแหน่ง 0 0 0 42,000 -50 % 21,000 

     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 442,680 459,720 458,217.42 500,000 20 % 600,000 

 
    

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

35,580 21,360 9,800.81 60,000 -16.67 % 50,000 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,186,038 1,229,400 1,258,548.23 1,942,000     1,911,000 

 รวมงบบุคลากร 1,186,038 1,229,400 1,258,548.23 1,942,000     1,911,000 

   งบด าเนินงาน               

   ค่าตอบแทน               

 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการ
อันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 50,000 20 % 60,000 

 
    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 
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     ค่าเช่าบ้าน 65,000 72,000 78,000 124,000 -5.65 % 117,000 

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,214 5,700 4,200 20,000 0 % 20,000 

 รวมค่าตอบแทน 71,214 77,700 82,200 204,000     207,000 

   ค่าใช้สอย               

 
    

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

91,752 96,553 0 0 0 % 0 

 
      

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

0 0 0 120,000 0 % 120,000 

 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              

 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 
 

20,963 15,356 19,332 50,000 0 % 50,000 

 

      
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และสัมมนา 
 

47,050 47,350 36,500 50,000 0 % 50,000 

 

      

โครงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 

0 0 0 400,000 -100 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,240 3,450 0 10,000 0 % 10,000 

 รวมค่าใช้สอย 162,005 162,709 55,832 630,000     230,000 

   ค่าวัสด ุ               

     วัสดุส านักงาน 31,033.05 33,775.3 15,800 50,000 0 % 50,000 

     วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ 0 0 941.6 3,000 0 % 3,000 

     วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 350 3,000 0 % 3,000 

     วัสดุคอมพิวเตอร ์ 22,400 15,750 10,980 40,000 0 % 40,000 

 รวมค่าวัสด ุ 53,433.05 49,525.3 28,071.6 96,000     96,000 

 รวมงบด าเนินงาน 286,652.05 289,934.3 166,103.6 930,000     533,000 

   งบลงทุน               

   ค่าครุภัณฑ ์               

     ครุภัณฑ์ส านักงาน               

       ชุดรับแขก 0 14,500 0 0 0 % 0 

 
      

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  
ทรงสูง 

0 5,500 0 0 0 % 0 

       พัดลมติดผนัง 0 3,600 0 0 0 % 0 
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     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน 
 

15,700 0 16,000 0 100 % 17,000 

 

      

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน 
 

0 15,900 0 0 0 % 0 

 

      

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์
(Ink Tank Printer) 
 

0 0 4,300 0 100 % 4,300 

 

      
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network   
     

0 0 0 10,000 -100 % 0 

 
    

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

              

 
      

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 

 รวมค่าครุภัณฑ ์ 15,700 39,500 20,300 20,000     31,300 

 รวมงบลงทุน 15,700 39,500 20,300 20,000     31,300 

 รวมงานบรหิารงานคลัง 1,488,390.05 1,558,834.3 1,444,951.83 2,892,000     2,475,300 

 รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,424,025.16 9,196,604.47 9,980,253.07 13,715,020     12,538,920 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน               

 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษา
ความสงบภายใน 

              

   งบด าเนินงาน               

   ค่าใช้สอย               

 

    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 
 

              

 

      

โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 

0 5,910 5,420 10,000 0 % 10,000 

 

      

โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 

0 6,570 4,080 10,000 0 % 10,000 
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โครงการอบรมวินัย
จราจร 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 

 รวมค่าใช้สอย 0 12,480 9,500 30,000     30,000 

 รวมงบด าเนินงาน 0 12,480 9,500 30,000     30,000 

 รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการ
รักษาความสงบภายใน 

0 12,480 9,500 30,000     30,000 

 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

              

   งบด าเนินงาน               

   ค่าใช้สอย               

 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              

 

      
โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

5,140 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

6,320 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา 
ภัยพิบัตปิระจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 

0 0 0 0 100 % 150,000 

 

      

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันภยั
ฝุายพลเรือน (อปพร.) 
(หลักสูตรจัดตั้ง) 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพ
การปูองกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

0 8,960 6,360 20,000 0 % 20,000 

 

      

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การปูองกันและบรรเทา
สาธารณภยั 
 

9,910 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการส่งเสริมความรู้
การปูองกันภัยและการ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นใน
สถานศึกษา 
 

11,360 17,960 17,360 20,000 0 % 20,000 

 



ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 32 
 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

 

      

โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกบัภยัและการ
ระงับอัคคีภัยแก่
ประชาชน 
 

19,818 18,710 18,760 20,000 0 % 20,000 

 

      

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝาุยพลเรือน 
(อปพร.) 

19,860 0 0 0 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 72,408 45,630 42,480 60,000     310,000 

   ค่าวัสด ุ               

     วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ 0 0 4,863.15 5,000 0 % 5,000 

     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 360 12,262.74 18,598 25,000 0 % 25,000 

 
    

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

     วัสดุเครื่องแต่งกาย 59,400 30,000 30,000 50,000 0 % 50,000 

     วัสดุเครื่องดับเพลิง 52,500 31,600 0 50,000 0 % 50,000 

     วัสดุส ารวจ 5,000 0 0 0 0 % 0 

 รวมค่าวัสด ุ 117,260 73,862.74 53,461.15 150,000     150,000 

 รวมงบด าเนินงาน 189,668 119,492.74 95,941.15 210,000     460,000 

 รวมงานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

189,668 119,492.74 95,941.15 210,000     460,000 

 รวมแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

189,668 131,972.74 105,441.15 240,000     490,000 

 แผนงานการศึกษา               

 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา               

   งบบุคลากร               

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

     เงินเดือนพนักงาน 755,460 794,040 841,500 1,100,000 2.73 % 1,130,000 

     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 45,000 0 % 45,000 

     เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 

     เงินวิทยฐานะ 0 0 38,500 42,000 100 % 84,000 

     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 423,240 415,480 307,800 323,000 3.68 % 334,885 

 
    

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

51,000 36,210 17,460 100,000 0 % 100,000 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,271,700 1,287,730 1,247,260 1,652,000     1,735,885 

 รวมงบบุคลากร 1,271,700 1,287,730 1,247,260 1,652,000     1,735,885 
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   งบด าเนินงาน               

   ค่าตอบแทน               

 

    

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการ
อันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

0 0 0 70,000 0 % 70,000 

 
    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

0 0 0 5,000 0 % 5,000 

     ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 27,000 

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,970 13,344 12,600 30,000 33.33 % 40,000 

 รวมค่าตอบแทน 12,970 13,344 12,600 105,000     142,000 

   ค่าใช้สอย               

 
    

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

90,200 98,400 0 0 0 % 0 

 
      

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

0 0 201,300 200,000 25 % 250,000 

 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              

 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 
 

1,866 2,902 9,022 50,000 0 % 50,000 

 
      

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และสัมนา 

19,850 0 0 0 0 % 0 

 

      
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และสัมมนา 
 

0 48,050 33,500 50,000 0 % 50,000 

 

      

โครงการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 
 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,900 3,500 4,300 5,000 0 % 5,000 

 รวมค่าใช้สอย 114,816 152,852 248,122 325,000     375,000 

   ค่าวัสด ุ               

     วัสดุส านักงาน 29,768.5 17,095 10,763 30,000 0 % 30,000 

     วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ 2,366 0 0 3,000 0 % 3,000 

     วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 0 2,000 0 % 2,000 
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     วัสดุคอมพิวเตอร ์ 5,200 500 0 40,000 0 % 40,000 

 รวมค่าวัสด ุ 37,334.5 17,595 10,763 75,000     75,000 

 รวมงบด าเนินงาน 165,120.5 183,791 271,485 505,000     592,000 

   งบลงทุน               

   ค่าครุภัณฑ ์               

     ครุภัณฑ์ส านักงาน               

 
      

เก้าอี้ท างาน  
ประเภท อ านวยการ 

0 0 5,000 0 0 % 0 

       ชั้นเก็บเอกสาร 5,500 5,500 0 0 0 % 0 

     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

 

      
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี แบบ 
Network 

0 0 10,000 0 0 % 0 

 
    

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

              

 
      

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 

 รวมค่าครุภัณฑ ์ 5,500 5,500 15,000 10,000     10,000 

 รวมงบลงทุน 5,500 5,500 15,000 10,000     10,000 

 รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบั
การศึกษา 

1,442,320.5 1,477,021 1,533,745 2,167,000     2,337,885 

 งานระดับก่อนวัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

              

   งบด าเนินงาน               

   ค่าใช้สอย               

 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              

 
      

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

0 61,202 76,524 120,000 0 % 120,000 

 

      

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
 

488,400 442,000 438,430 463,800 39.04 % 644,850 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

 รวมค่าใช้สอย 488,400 503,202 514,954 593,800     774,850 

   ค่าวัสด ุ               

     วัสดุส านักงาน 0 0 13,398 30,000 0 % 30,000 
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     วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ 653 1,760.15 4,964.8 10,000 0 % 10,000 

     วัสดุงานบ้านงานครัว 19,940 19,995 24,970 30,000 0 % 30,000 

     ค่าอาหารเสริม (นม) 786,864.9 768,688.48 670,765.96 865,280 8.17 % 936,000 

     วัสดุก่อสร้าง 4,653 4,420 4,180 20,000 0 % 20,000 

 
    

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

0 0 0 5,000 0 % 5,000 

     วัสดุการเกษตร 2,560 0 0 10,000 0 % 10,000 

     วัสดุคอมพิวเตอร ์ 18,200 15,600 15,600 20,000 0 % 20,000 

     วัสดุการศึกษา 0 0 0 30,000 0 % 30,000 

 รวมค่าวัสด ุ 832,870.9 810,463.63 733,878.76 1,020,280     1,091,000 

 รวมงบด าเนินงาน 1,321,270.9 1,313,665.63 1,248,832.76 1,614,080     1,865,850 

   งบลงทุน               

   ค่าครุภัณฑ ์               

     ครุภัณฑ์ส านักงาน               

 
      

เครื่องปรับอากาศ  
จ านวน  3  เครื่อง 

117,000 0 0 0 0 % 0 

       ชั้นเก็บเอกสาร 0 0 5,500 0 0 % 0 

       ชั้นวางโทรทัศน์ 0 0 10,000 0 0 % 0 

 
      

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
ทรงเต้ีย 

0 22,000 0 0 0 % 0 

       โต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 0 9,000 0 0 % 0 

       โต๊ะหินอ่อน 0 0 0 12,000 -100 % 0 

       พัดลมติดผนัง 0 18,000 0 12,000 -100 % 0 

     ครุภัณฑ์การศึกษา               

 
      

เครื่องเล่นพัฒนาการ 
(ชุดบ้านน้อย 2 ชั้น) 

0 0 0 0 100 % 103,500 

 

      
เครื่องเล่นพัฒนาการ 
(แทรมโพลีน) 
 

0 0 0 0 100 % 67,500 

 
    

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

              

 
      

เครื่องชั่งน้ าหนัก 
แบบดิจิตอล 

0 0 0 15,000 -100 % 0 

       ตู้ยาสามัญประจ าบา้น 0 0 0 2,000 -100 % 0 

 

      
เตียงพยาบาล ส าหรับ
เด็ก 
 

0 13,500 0 0 0 % 0 
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     ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               

       ตู้กับข้าว 5,800 0 0 0 0 % 0 

     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

 

      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์
(Ink Tank Printer) 

0 0 0 0 100 % 4,300 

 
      

เครื่องส ารองไฟฟูา 
ขนาด 800 VA 

0 0 0 7,500 -100 % 0 

 
    

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

              

 
      

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 

 รวมค่าครุภัณฑ ์ 122,800 53,500 24,500 58,500     185,300 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

 
    

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพกั 

              

 

      
โครงการกั้นห้องอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดหนองหลุม 

42,000 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการกั้นห้องอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 

42,000 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการต่อเติมหลังคา
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดหนองหลุม 
 

0 0 187,000 0 0 % 0 

 

      

โครงการต่อเติมอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 
 

0 0 0 0 100 % 200,000 

 

      

โครงการติดตั้งเหล็กดัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
หนองหลุม 
 

56,000 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการปรับปรุงและต่อ
เติมอาคารอเนกประสงค์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบัวยาง 

0 0 0 0 100 % 500,000 
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โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดหนองหลุม 

0 0 0 75,000 -100 % 0 

     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               

 

      
โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะของศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบัวยาง 

0 50,000 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะของศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 

50,000 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บัวยาง 

0 138,000 0 0 0 % 0 

 
    

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

              

 

      

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณเสาธงชาติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดหนองหลุม 

49,500 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสถานที่
แวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบัวยาง 

79,500 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบัวยาง 

0 40,000 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดหนองหลุม 
 

0 133,000 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 
 

0 146,000 0 0 0 % 0 

 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 319,000 507,000 187,000 75,000     700,000 

 รวมงบลงทุน 441,800 560,500 211,500 133,500     885,300 
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   งบเงินอุดหนุน               

   เงินอุดหนุน               

     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,682,500 1,554,240 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการเข้าค่ายพัฒนา
เด็กและเยาวชน 
 

0 0 0 0 100 % 62,160 

 

      

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม (เข้า
ค่ายคุณธรรมนักเรียน) 
 

0 0 0 50,000 -100 % 0 

 

      

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันส าหรับนกัเรียน
โรงเรียน สังกัด สพฐ. ใน
เขตต าบลหนองหลุม 
 

0 0 1,435,540 1,424,000 1.12 % 1,440,000 

 รวมเงินอุดหนุน 1,682,500 1,554,240 1,435,540 1,474,000     1,502,160 

 รวมงบเงินอุดหนุน 1,682,500 1,554,240 1,435,540 1,474,000     1,502,160 

 รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

3,445,570.9 3,428,405.63 2,895,872.76 3,221,580     4,253,310 

 รวมแผนงานการศึกษา 4,887,891.4 4,905,426.63 4,429,617.76 5,388,580     6,591,195 

 แผนงานสาธารณสุข               

 งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

              

   งบด าเนินงาน               

   ค่าตอบแทน               

 

    

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการ
อันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

0 0 0 144,000 0 % 144,000 

 รวมค่าตอบแทน 0 0 0 144,000     144,000 

   ค่าใช้สอย               

 

    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 
 

              

 

      

โครงการเยาวชนวัยใส  
รักดีไม่มีเสพ ไม่มีท้อง  
ใส่ใจชุมชน 
 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 
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โครงการรณรงค์ควบคุม
และปูองกันไข้เลือดออก 
ประจ าป ี2561 องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
หลุม อ าเภอวชิรบารมี่ 
จังหวัดพิจิตร   
 

0 35,400 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE 
(ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี 
 

0 0 0 144,000 0 % 144,000 

 

      

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟาูมหา
จักรีสิรินธรฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
 

0 0 0 36,000 0 % 36,000 

 

      
โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

0 0 0 50,000 0 % 50,000 

 

      
โครงการสร้างสุขเพิ่ม
ทักษะชีวิต  แกนน า
เยาวชนต าบลหนองหลุม 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 

 

      

โครงการสานสัมพันธ์
ผู้สูงอาย ุ ใส่ใจสุขภาพ
ต าบลหนองหลุม 
 

0 0 0 25,000 0 % 25,000 

 

      

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า  
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
 

0 0 0 60,000 0 % 60,000 

 
      

โครงการอนามัยวัยเจริญ
พันธุ์ต าบลหนองหลุม 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

 รวมค่าใช้สอย 0 35,400 0 365,000     365,000 
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   ค่าวัสด ุ               

 
    

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

58,500 66,090 58,410 170,000 0 % 170,000 

 รวมค่าวัสด ุ 58,500 66,090 58,410 170,000     170,000 

 รวมงบด าเนินงาน 58,500 101,490 58,410 679,000     679,000 

   งบลงทุน               

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               

 

      

โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตผุ้สูงอายุ
และผู้พิการ 
 

0 350,000 0 0 0 % 0 

 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 350,000 0 0     0 

 รวมงบลงทุน 0 350,000 0 0     0 

 รวมงานบริการสาธารณสขุและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

58,500 451,490 58,410 679,000     679,000 

 รวมแผนงานสาธารณสขุ 58,500 451,490 58,410 679,000     679,000 

 แผนงานเคหะและชมุชน               

 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับเคหะและ
ชุมชน 

              

   งบบุคลากร               

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

     เงินเดือนพนักงาน 581,820 612,000 646,200 700,000 4.29 % 730,000 

     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

     เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 

     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 60,000 0 % 60,000 

 
    

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

0 0 0 20,000 -50 % 10,000 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 623,820 654,000 688,200 842,000     862,000 

 รวมงบบุคลากร 623,820 654,000 688,200 842,000     862,000 

   งบด าเนินงาน               

   ค่าตอบแทน               

 

    

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการ
อันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

0 0 0 50,000 0 % 50,000 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

0 0 0 5,000 0 % 5,000 

     ค่าเช่าบ้าน 28,800 35,400 41,000 48,000 0 % 48,000 

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 18,750 0 0 0 % 0 

 รวมค่าตอบแทน 43,800 54,150 41,000 103,000     103,000 

   ค่าใช้สอย               

 
    

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

0 11,568 0 0 0 % 0 

 
      

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

0 0 98,400 100,000 0 % 100,000 

 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              

 
      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

800 0 12,568 20,000 0 % 20,000 

 
      

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และสัมมนา 

17,100 1,900 10,300 20,000 50 % 30,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 49,700 3,498 11,100 50,000 -20 % 40,000 

 รวมค่าใช้สอย 67,600 16,966 132,368 190,000     190,000 

   ค่าวัสด ุ               

     วัสดุส านักงาน 0 14,880 3,830 30,000 0 % 30,000 

     วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ 0 0 0 2,000 0 % 2,000 

     วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000 

     วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 0 2,000 0 % 2,000 

     วัสดุคอมพิวเตอร ์ 40,440 11,200 26,800 70,000 -14.29 % 60,000 

 รวมค่าวัสด ุ 40,440 26,080 30,630 134,000     114,000 

 รวมงบด าเนินงาน 151,840 97,196 203,998 427,000     407,000 

   งบลงทุน               

   ค่าครุภัณฑ ์               

     ครุภัณฑ์ส านักงาน               

       ชุดรับแขก 0 0 0 13,000 -100 % 0 

 

      
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  
ทรงเต้ีย 
 

0 0 5,500 0 0 % 0 

     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

 
      

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network   

0 0 0 10,000 -100 % 0 
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เครื่องส ารองไฟฟูา 
ขนาด 800 VA 

0 0 2,500 0 0 % 0 

 
      

จอภาพแบบ LCD หรือ 
LED 

0 3,990 0 0 0 % 0 

 
    

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

              

 
      

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

0 0 0 20,000 50 % 30,000 

 รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 3,990 8,000 43,000     30,000 

 รวมงบลงทุน 0 3,990 8,000 43,000     30,000 

 รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะ
และชุมชน 

775,660 755,186 900,198 1,312,000     1,299,000 

 งานไฟฟ้าถนน               

   งบด าเนินงาน               

   ค่าใช้สอย               

 
    

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

              

 
      

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

0 0 0 50,000 -100 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000     0 

   ค่าวัสด ุ               

     วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ 10,456 52,750 39,411.5 100,000 0 % 100,000 

     วัสดุก่อสร้าง 1,338 0 0 0 0 % 0 

 รวมค่าวัสด ุ 11,794 52,750 39,411.5 100,000     100,000 

 รวมงบด าเนินงาน 11,794 52,750 39,411.5 150,000     100,000 

   งบลงทุน               

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

 

      
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  พื้นที่ หมู่ที่ 11 

250,000 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  พื้นที่ หมู่ที่ 3 
 

250,000 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  พื้นที่ หมู่ที่ 5 

96,000 0 0 0 0 % 0 
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โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  พื้นที่ หมู่ที่ 8 
 

226,000 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พื้นที่ หมู่ที่ 10 
 

250,000 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พื้นที่ หมู่ที่ 12 
 

250,000 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พื้นที่ หมู่ที่ 2 
 

250,000 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พื้นที่ หมู่ที่ 5 
 

153,000 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คอนกรีตเสริม
เหล็กและวางท่อระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน บ้าน
บัวยาง หมู่ที9่ ต าบล
หนองหลุม  
อ าเภอวชิรบารม ี
จังหวัดพิจิตร 

250,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล พื้นที่ หมู่ที ่8  

0 218,000 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการเจาะบ่อบาดาล 
พื้นที่ หมู่ที่ 9 

0 209,000 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการลงลูกรัง พื้นที่ 
หมู่ที่ 1 

250,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการลงลูกรัง พื้นที่ 
หมู่ที่ 6 

250,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการลงลูกรัง พื้นที่ 
หมู่ที่ 7  

250,000 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการเสริมถนนดิน
พร้อมลูกรังลงบริเวณ
ไหล่ทาง  พื้นที่ หมู่ที่ 4 
 

68,000 0 0 0 0 % 0 
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ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

              

 

      
ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

139,000 0 0 0 0 % 0 

 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,932,000 427,000 0 0     0 

 รวมงบลงทุน 2,932,000 427,000 0 0     0 

   งบเงินอุดหนุน               

   เงินอุดหนุน               

     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 171,758.81 0 0 0 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 0 171,758.81 0 0     0 

 รวมงบเงินอุดหนุน 0 171,758.81 0 0     0 

 รวมงานไฟฟ้าถนน 2,943,794 651,508.81 39,411.5 150,000     100,000 

 รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,719,454 1,406,694.81 939,609.5 1,462,000     1,399,000 

 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของ
ชุมชน 

              

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

              

   งบด าเนินงาน               

   ค่าใช้สอย               

 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              

 

      
โครงการการจัดการขยะ
ของเสียและของเสีย
อันตราย 

22,334 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสีย
อันตรายในชุมชน 

0 20,000 22,330 30,000 0 % 30,000 

 
      

โครงการครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

 

      
โครงการตาม
พระราชด าร ิ
 

70,680 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว 
 

0 0 0 0 100 % 20,000 
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โครงการฝึกอบรม 
ส่งเสริมอาชีพ  
เพิ่มรายได้ ลดรายจา่ย 
 

0 0 0 15,000 0 % 15,000 

 

      

โครงการฝึกอบรมการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรต่าง ๆ 
 

0 0 0 0 100 % 10,000 

 

      

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพการท า
ขนมไทย 
 

0 10,100 0 20,000 0 % 20,000 

 

      

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่ม
สตรีและประชาชนทั่วไป 
การท าหมูฝอยหวาน  
หมูแผ่น และหมูกรอบ 
 

15,900 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน การท ากลว้ย
ฉาบ เผือกฉาบ มันฉาบ 

10,000 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการฝึกอบรมอาชพี
และพัฒนาฝีมือใหก้ับ
ประชาชน 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

 

      
โครงการพลังครอบครัว
ร่วมท าความดีเพื่อ
สร้างสรรค์สังคม 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 

      

โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มแม่บ้าน ผู้น า
หมู่บ้านและแกนน ากลุ่ม
ต่างๆในต าบลหนองหลุม 

0 0 0 0 100 % 200,000 

 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนต าบล
หนองหลุม 

0 12,650 0 0 100 % 20,000 

 

      
โครงการเยาวชนวัยใส 
ใส่ใจชุมชน 
 

7,500 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานธนาคารขยะ
ในชุมชน 
 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 
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โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ
ความมั่นคงของ
ครอบครัว  และพัฒนา
อาชีพครอบครัวตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเครือข่ายองค์กร
สตรีหมู่บ้าน (กสพม.) 
ต าบลหนองหลุม 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 

      

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ
ความมั่นคงของ
ครอบครัว และพัฒนา
อาชีพครอบครัวตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเครือข่ายองค์กร
สตรีหมู่บ้าน (กสพม.) 
ต าบลหนองหลุม 

37,600 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
แผนชุมชน 

17,460 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจและตรวจ
เยี่ยมสถานที่และ 
ผู้ประกอบอาหารใน
ต าบลหนองหลุม 

0 0 0 20,000 -25 % 15,000 

 
      

โครงการส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนให้มีจิตอาสา 

8,000 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพของ 
กลุ่มสตร ี

0 0 0 15,000 0 % 15,000 

 
      

โครงการส่งเสริมฝึก
อาชีพ ท าข้าวเกรียบ 

0 0 18,380 0 0 % 0 

 

      

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพของชุมชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

 

      

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพใน
ต าบลหนองหลุม 
 

0 0 0 0 100 % 20,000 
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โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุต าบล
หนองหลุม 

0 0 0 15,000 33.33 % 20,000 

 

      

โครงการอบรมให้ความรู้
ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  เด็ก สตรี เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 

0 0 0 30,000 -100 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 189,474 42,750 40,710 215,000     495,000 

 รวมงบด าเนินงาน 189,474 42,750 40,710 215,000     495,000 

 รวมงานส่งเสรมิและสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

189,474 42,750 40,710 215,000     495,000 

 รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

189,474 42,750 40,710 215,000     495,000 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

              

 งานกีฬาและนันทนาการ               

   งบด าเนินงาน               

   ค่าใช้สอย               

 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              

 
      

การแข่งขันกีฬาตา้นยา
เสพติด 

188,069 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการแข่งขันกีฬา-
กรีฑา ต้านยาเสพติด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลระดับอ าเภอ 
อ าเภอวชิรบารมี จังหวัด
พิจิตร 

0 0 0 62,500 -100 % 0 

 
      

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

0 0 120,000 200,000 0 % 200,000 

 รวมค่าใช้สอย 188,069 0 120,000 262,500     200,000 

 รวมงบด าเนินงาน 188,069 0 120,000 262,500     200,000 

   งบเงินอุดหนุน               

   เงินอุดหนุน               

 
    

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0 62,500 0 0 0 % 0 

 



ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 48 
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อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑา ต้านยาเสพ
ติดองค์การบริหารส่วน
ต าบลระดับอ าเภอ 
อ าเภอวชิรบารมี จังหวัด
พิจิตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

0 0 62,500 0 0 % 0 

     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 20,000 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการแข่งขันกีฬา - 
กรีฑาต้านยาเสพติด
องค์การบริหารส่วน
ต าบล ระดับอ าเภอ 
อ าเภอวชิรบารม ีจังหวัด
พิจิตร 

0 0 0 0 100 % 62,500 

 

      
อุดหนุนโครงการกีฬา
ต้านยาเสพติด  
(หนองหลุมเกมส์) 

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

 รวมเงินอุดหนุน 0 82,500 82,500 20,000     82,500 

 รวมงบเงินอุดหนุน 0 82,500 82,500 20,000     82,500 

 รวมงานกีฬาและนันทนาการ 188,069 82,500 202,500 282,500     282,500 

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               

   งบด าเนินงาน               

   ค่าใช้สอย               

 
    

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรอง
และพิธกีาร 

26,690 0 0 10,000 0 % 10,000 

 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              

 

      

โครงการจัดกิจกรรม
ขบวนรถบุปผาชาต ิ
(ขบวนแหก่ิจกรรมถวาย
ดอกบัว) เนื่องในงาน
นมัสการหลวงพ่อเพชร
และงานสมโภชเมือง
พิจิตร ประจ าปี 2560 
 

100,000 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการประเพณี
สงกรานต์ สืบสาน
วัฒนธรรมไทย หว่งใย
ผู้สูงอายุ(วันกตัญญู) 

0 0 0 70,000 0 % 70,000 

 



ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 49 
 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

 

      
โครงการร าลึก 
วันปิยมหาราช 
 

1,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการแห่เทียนพรรษา 
 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 

 รวมค่าใช้สอย 127,690 0 0 90,000     90,000 

 รวมงบด าเนินงาน 127,690 0 0 90,000     90,000 

   งบเงินอุดหนุน               

   เงินอุดหนุน               

     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 0 0 0 0 % 0 

 

    
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน ์
 

10,000 0 0 0 0 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0     0 

 รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0     0 

 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 157,690 0 0 90,000     90,000 

 งานวิชาการวางแผนและส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว 

              

   งบด าเนินงาน               

   ค่าใช้สอย               

 

    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 
 

              

 

      

โครงการจัดกิจกรรม
ขบวนรถบุปผาชาต ิ
(ขบวนแหก่ิจกรรมถวาย
ดอกบัว) เนื่องในงาน
นมัสการหลวงพ่อเพชร
และสมโภชเมืองพิจิตร 
 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0     100,000 

 รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 0     100,000 

   งบเงินอุดหนุน               

   เงินอุดหนุน               

 

    
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

0 14,956 0 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

 

      

อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมขบวนรถ
บุปผาชาต ิ(ขบวนแห่
กิจกรรมถวายดอกบวั) 
เนื่องในงานนมัสการ
หลวงพ่อเพชรและงาน
สมโภชเมืองพิจิตร 
ประจ าป ี2562 
 

0 0 15,000 0 0 % 0 

 

      

อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมขบวนรถ
บุปผาชาต ิ(ขบวนแห่
กิจกรรมถวายดอกบวั) 
เนื่องในงานนมัสการ
หลวงพ่อเพชรและ
สมโภชเมืองพิจิตร 
 

0 0 0 15,000 -100 % 0 

     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 10,000 0 0 0 % 0 

 

      

อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีแข่งขันเรือยาว
จังหวัดพิจิตร ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพ 
วรางกูร ประจ าป ี2562 
 

0 0 10,000 0 0 % 0 

 

      

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีแข่งขันเรือยาว
จังหวัดพิจิตร ชิงถ้วย
พระราชทาน
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
 
 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 

 รวมเงินอุดหนุน 0 24,956 25,000 25,000     10,000 

 รวมงบเงินอุดหนุน 0 24,956 25,000 25,000     10,000 

 รวมงานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

0 24,956 25,000 25,000     110,000 

 รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 
345,759 107,456 227,500 397,500     482,500 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               

 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

              

   งบลงทุน               

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

 

    

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน
ที่จ่ายใหแ้ก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง 
 

              

 

      

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายใหแ้ก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง 
 

0 0 0 143,200 -16.2 % 120,000 

 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 143,200     120,000 

 รวมงบลงทุน 0 0 0 143,200     120,000 

 รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา 

0 0 0 143,200     120,000 

 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน               

   งบลงทุน               

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

 
    

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพกั 

              

 

      

โครงการต่อเติมอาคาร
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภยั  
 อบต.หนองหลุม พร้อม
หลังคากันสาด 

0 0 0 0 100 % 250,000 

     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอย 4 - ซอย 5 
หมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่ 

0 0 0 100,000 -100 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอย 5 หมู่ที่ 2 
บ้านโนนปุาแดง 
 

0 0 175,000 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอย 5-6  
หมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่ 

0 0 0 230,000 -100 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอย 5-6 
บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 10 

0 0 238,000 0 0 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอย 6 หมู่ที่ 9 
บ้านบัวยาง 

0 0 0 0 100 % 250,000 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยกลีบบัว  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลุม 

0 0 88,000 0 0 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยโชคอนันต์ 
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง 

0 0 0 0 100 % 250,000 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยพัฒนาร่วม
ใจ หมู่ 7 บ้านไหล่โก 

0 0 0 280,000 -100 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยโพธิ์ทอง  
หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู ่

0 0 0 150,000 -100 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ซอยร่มเย็น  
หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู ่
 

0 0 0 150,000 -100 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ถนนสายบ้าน
ไหล่โก หมู่ที ่7 - ถนน
สายบ้านโนนปุาแดง  
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี  
จังหวัดพิจิตร 
 

0 0 238,830.91 0 100 % 250,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ทางหัวบ้าน 
 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลุม 

0 0 0 0 100 % 250,000 

 

      
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พื้นที่ หมู่ที่ 10 

0 250,000 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พื้นที่ หมู่ที่ 3 
สายบ้านต้นประดู่ ต าบล
หนองหลุม อ าเภอ 
วชิรบารม ีจังหวัดพิจิตร 
เช่ือมต่อ ต าบลบ่อทอง 
อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก 

0 0 238,000 0 100 % 250,000 

 

      
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พื้นที่ หมู่ที่ 5 

0 92,000 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พื้นที่หมู่ที่ 11 
สายโนนซ่าน – สายวัง
ส าโรง 

0 0 238,000 130,000 -100 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พื้นที่หมู่ที่ 12 
ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี จังหวัด
พิจิตร – บ้านหนอง
นางนวล หมู่ที่ 6 ต าบล
บ่อทอง อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก 

0 0 238,000 0 100 % 250,000 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายกลางหมู่บา้น 
หมู่ที่ 2 บ้านโนนปุาแดง 

0 0 0 150,000 66.67 % 250,000 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายกลางหมู่บา้น 
หมู่ที่ 4 บ้านปุาสัก 
 

0 0 484,000 250,000 -100 % 0 
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(%) 
ปี 2564 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายก าไรทอง 
ซอย 1 บ้านยาง
นกกระทุง หมู่ที ่6 

0 0 0 300,000 -16.67 % 250,000 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายบ้านหนอง
หลุม หมู่ที่ 5 – เนินง้ิว 
ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารม ี 
จังหวัดพิจิตร 

0 0 149,000 0 0 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายภายใน
หมู่บ้าน - คันคลองส่งน้ า 
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง 
ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี  
จังหวัดพิจิตร 
 

0 0 238,000 0 0 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายหนองสกัด 
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง 
 

0 0 0 250,000 -100 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายหมู่ที่ 10 
บ้านโนนไร่ เช่ือมต่อ  
หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน 
 

0 0 0 70,000 257.14 % 250,000 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายแหลมกระพี้ 
หมู่ที่ 3 บ้านต้นประดู ่
 

0 0 0 300,000 -100 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)ซอยร่มเย็น  
หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู ่
 

0 0 0 0 100 % 250,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
กลางหมู่บ้าน – สาย
วิมานพรหม บ้านยาง
นกกระทุง หมู่ที ่6 

0 0 238,000 0 0 % 0 

 

      
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)  พื้นที่ หมู่ที่ 12 

0 158,000 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)  พื้นที่ หมู่ที่ 2  

0 250,000 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) พื้นที่ หมู่ที่ 1 

0 250,000 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) พื้นที่ หมู่ที่ 11 

0 250,000 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) พื้นที่ หมู่ที่ 12 

0 250,000 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) พื้นที่ หมู่ที่ 3 

0 250,000 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) พื้นที่ หมู่ที่ 6 
 

0 250,000 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) พื้นที่ หมู่ที่ 7 
 

0 250,000 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างเทลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ อบต.
หนองหลุม 
 

0 0 0 0 100 % 200,000 

 

      

โครงการก่อสร้างลาน
ตากข้าว บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 
บ้านโนนซ่าน 
 

0 0 0 0 100 % 250,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

 

      

โครงการลงลูกรังคัน
คลองส่งน้ าสายปุาสัก 
บ้านปุาสัก หมู่ที ่4 - 
สายหนองริ้น หมู่ที ่6 
ต าบลวังโมกข ์

0 0 0 0 100 % 250,000 

 

      

โครงการลงลูกรังถนนดิน
หนองคอนทะเล หมู่ที่ 2 
บ้านโนนปุาแดง ต าบล
หนองหลุม - หมู่ที่ 3 
ต าบลสามง่าม 

0 0 67,000 100,000 -100 % 0 

 

      

โครงการลงลูกรังถนน
สายโนนซ่าน หมู่ที่ 11 
บ้านโนนซ่าน - วังปลาทู 
หมู่ที่ 11 ต าบลก าแพง
ดิน อ าเภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตร 

0 0 0 120,000 -100 % 0 

 

      
โครงการลงลูกรังบดอัด 
สายทุ่งกาว- หนองขวาง 
หมู่ 1 บ้านต้นประดู ่

0 0 250,000 0 0 % 0 

 

      
โครงการลงลูกรังริม
คลองบ้านบัวยาง หมู่ที่ 
9 บ้านบัวยาง 

0 0 0 300,000 -100 % 0 

 

      

โครงการลงลูกรังสายดง
นางด า หมู่ที่ 12 บ้าน
เหนือพัฒนา 
 

0 0 0 150,000 -100 % 0 

 

      

โครงการเสริมถนนดินลง
ลูกรัง สายหนองตานก - 
มาบค้า หมู่ที ่12 บ้าน
เหนือพัฒนา ถึง บ้าน
หนองนางนวล ต าบลบ่อ
ทอง อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก 
 

0 0 0 150,000 -100 % 0 

 
    

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

              

 
      

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 

      

โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดหนอง
หลุม 
 

0 0 0 0 100 % 120,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,250,000 2,879,830.91 3,180,000     3,670,000 

 รวมงบลงทุน 0 2,250,000 2,879,830.91 3,180,000     3,670,000 

 รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 2,250,000 2,879,830.91 3,180,000     3,670,000 

 รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

0 2,250,000 2,879,830.91 3,323,200     3,790,000 

 แผนงานการเกษตร               

 งานส่งเสริมการเกษตร               

   งบด าเนินงาน               

   ค่าใช้สอย               

 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              

 

      
โครงการส่งเสริมการใช้
ปุ๋ยชีวภาพ  และเกษตร
ปลอดสารพิษ 

0 0 0 0 100 % 30,000 

 

      

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักปลอดสารพษิ 
เพื่อสุขภาพที่ดีของ
ชุมชน 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 

      

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักปลอดสารพษิ 
เพื่อสุขภาพที่ดีของ
ชุมชน 
 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

 

      

โครงการสนับสนุน
ศูนย์บริการและถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลหนองหลุม 
 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000     50,000 

   ค่าวัสด ุ               

     วัสดุการเกษตร 4,090 15,245 0 20,000 0 % 20,000 

 รวมค่าวัสด ุ 4,090 15,245 0 20,000     20,000 

 รวมงบด าเนินงาน 4,090 15,245 0 60,000     70,000 

 รวมงานส่งเสรมิการเกษตร 4,090 15,245 0 60,000     70,000 

 งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้               

   งบด าเนินงาน               

   ค่าใช้สอย               
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              

 

      

โครงการก าจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้ า
สาธารณะในเขตต าบล
หนองหลุม 

13,400 0 0 20,000 -50 % 10,000 

 
      

โครงการรักน้ า รักปุา 
รักษาแผ่นดิน 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 

 

      

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกหญ้าแฝกตาม
พระราชด าร ิ
 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 

 รวมค่าใช้สอย 13,400 0 0 40,000     30,000 

 รวมงบด าเนินงาน 13,400 0 0 40,000     30,000 

   งบลงทุน               

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

 
    

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

              

 

      

โครงการขุดลอกคลอง
ส่งน่ า พื้นที่ หมู่ที4่ 
 ต.หนองหลุม-สายบ้าน
หนองริ้น หมู่ที6่ 
 ต.วังโมกข ์

200,000 0 0 0 0 % 0 

 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 0 0 0     0 

 รวมงบลงทุน 200,000 0 0 0     0 

 รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปา่ไม้ 213,400 0 0 40,000     30,000 

 รวมแผนงานการเกษตร 217,490 15,245 0 100,000     100,000 

 แผนงานงบกลาง               

 งบกลาง               

   งบกลาง               

   งบกลาง               

 
    

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

77,050 70,528 63,565 95,800 -0.84 % 95,000 

 
    

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

0 0 3,064 4,000 25 % 5,000 

     เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,931,200 7,424,700 7,965,400 8,570,000 1.05 % 8,660,000 

     เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,307,200 2,532,000 2,612,800 2,832,000 5.93 % 3,000,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

     เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 12,000 12,000 15,500 24,000 0 % 24,000 

     ส ารองจ่าย 192,870 68,022 33,945 200,000 0 % 200,000 

     รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 150,000 165,000 0 0 0 % 0 

 
      

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 

 
      

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

0 0 30,000 30,000 0 % 30,000 

 
      

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

0 0 90,000 90,000 0 % 90,000 

 

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

158,320 169,965 173,370 191,680 8.98 % 208,885 

 รวมงบกลาง 9,828,640 10,442,215 10,987,644 12,047,480     12,322,885 

 รวมงบกลาง 9,828,640 10,442,215 10,987,644 12,047,480     12,322,885 

 รวมงบกลาง 9,828,640 10,442,215 10,987,644 12,047,480     12,322,885 

 รวมแผนงานงบกลาง 9,828,640 10,442,215 10,987,644 12,047,480     12,322,885 

 รวมทุกแผนงาน 28,860,901.56 28,949,854.65 29,649,016.39 37,567,780     38,888,500 
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หน้า : 1/1 

 
        รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

อ าเภอวชิรบารมี   จังหวัดพิจิตร 

 
      

                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  38,888,500  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 10,063,620 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,998,320 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกและ     
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
รายละเอียดดังนี้ 
-  นายก อบต. จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 20,400 บาท  
จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 244,800 บาท 
-  รองนายก อบต. จ านวน 2 อัตรา เดือนละ 11,220 
บาท จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 269,280 บาท 

      

   
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกและ    
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม   
รายละเอียดดังนี้ 
-  นายก อบต. จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 1,750 บาท  
จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 21,000 บาท 
-  รองนายก อบต. จ านวน 2 อัตรา เดือนละ 880 บาท  
จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 21,120 บาท     
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม รายละเอียดดังนี้ 
-  นายก อบต. จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 1,750 บาท 
 จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 21,000 บาท 
-  รองนายก อบต. จ านวน 2 อัตรา เดือนละ 880 บาท  
จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 21,120 บาท   

      

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 
7,200 บาท จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 86,400 
บาท   

      

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,713,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม รายละเอียดดังนี้ 
- ประธานสภาฯ จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 11,220 บาท 
 จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 134,640 บาท 
- รองประธานสภาฯ จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 9,180 
 บาท จ านวน 12 เดือน รวมเปน็เงิน 110,160 บาท 
- เลขานุการสภาฯ จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 7,200 
 บาท จ านวน 12 เดือน รวมเปน็เงิน 86,400 บาท 
- สมาชิกสภาฯ จ านวน 16 อัตรา อัตราละ 7,200 บาท/
เดือน จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 1,382,400 บาท 
 

      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,600,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,700,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลหนองหลุม   
เงินเพ่ิมในการเลื่อนระดับ  เลื่อนขั้นเงินเดือน  เงินเพ่ิม
พิเศษและผลประโยชน์อื่น ๆ ตามท่ีระเบียบ กฎหมาย
ก าหนด      
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   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล  
หนองหลุม เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว และเงิน
เพ่ิมตามคุณวุฒิ ฯลฯ ที่เก่ียวข้อง  ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับ
เงินเพ่ิมในอัตราตามระเบียบ กฎหมายก าหนด     

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม หัวหน้าส านักปลัด ฯลฯ 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 500,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองหลุม ฯลฯ   
      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  เงินเพ่ิม
ต่าง ๆ ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม  ฯลฯ   
    

      

  
งบด าเนินงาน รวม 3,717,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 377,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน  
อปพร.  เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง      
เงินรางวัล ฯลฯ   

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการ  ค่าปรับขยายเวลา 
การให้บริการประชาชนในวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุด
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นักขัตฤกษ์ และค่าล่วงเวลา  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารต าบลหนองหลุม  
ฯลฯ      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 117,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับพนักงานส่วนต าบล  
ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน  ตามระเบียบ  
กฎหมายก าหนด     

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส าหรับผู้บริหาร
ท้องถิ่นพนักงานส่วนต าบล ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับ 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตามระเบียบ กฎหมาย
ก าหนด      
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 2,240,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
ทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)   
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งโทรศัพท์   
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ    

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลและค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรือคณะ อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  
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ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าพิมพ์เอกสาร  รวมทั้ง
ค่าบริการ  การจัดกิจกรรม การจัดงาน อบรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองใน
การต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศก์งาน   
ตรวจงานหรือเยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน งานรับเสด็จ   
และค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี และค่าพิธีเปิด
อาคารต่าง ๆ ฯลฯ     

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม หรือผู้ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุมที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ   
ฯลฯ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  เพ่ือ
การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม เช่น  ค่าธรรมเนียมในการ
ฝึกอบรมหรือสัมมนา  ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ที่ได้รับอนุมัติจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลเข้าฝึกอบรมสัมมนา  ฯลฯ 
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โครงการการประเมินการปฏิบัติราชการและประเมิน
ความพึงพอใจต่อการบริการ 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการการ
ประเมินการปฏิบัติราชการและประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
 หน้า 190  ล าดับที ่ 9)   

      

    
โครงการจัดการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต. จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการ
เลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต. (กรณีครบวาระ 
ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการ
เลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืนๆ) อีกท้ังให้
ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง ฯลฯ   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ ว 3675 ลงวนัที่ 6 กรกฎาคม 2561  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ ว 1705 ลงวนัที่ 20 มีนาคม 2563 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3/2563) หน้า 20  ล าดับที ่7)   

      

    
โครงการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท า
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 189  ล าดับที ่ 7)      
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โครงการตามรอยเท้าพ่อในดวงใจ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการตามรอยเท้า
พ่อในดวงใจ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 186  ล าดับที ่ 2)      

      

    
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  ฯลฯ  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 188  ล าดับที ่ 6)      

      

    
โครงการปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปกป้อง
สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 186  ล าดับที ่ 1)      

      

    
โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของ 
 อบต.หนองหลุม 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของ  
อบต.หนองหลุม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 187  ล าดับที ่ 4)      

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชนต าบลหนองหลุม 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชนต าบลหนองหลุม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3/2563) หน้า 9  ล าดับที ่ 1)      
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 188  ล าดับที ่ 5)      

      

    
โครงการรณรงค์ให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ให้
ประชาชนใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตย และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 191  ล าดับที ่ 11)      

      

    
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนชุมชน 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผน
ชุมชน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.5/ ว 856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.3/ ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.3/ ว 1921 ลง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 189  ล าดับที ่ 8)      
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โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุน
การจัดการเลือกตั้ง  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 191  ล าดับที ่ 12)      

      

    

โครงการอบรมคุณธรรม จรยิธรรม คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การ  
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วน
ต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1/2562) หน้า 6  ล าดับที ่ 3)      

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ฯลฯ    
    

      

   
ค่าวัสดุ รวม 700,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานที่จ าเป็นต้องใช้ในการ 
บริหารงานทั่วไป เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  
ยางลบ ไม้บรรทัดเหล็ก สมุด กรรไกร  เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ธงชาติ ตรายาง  เก้าอ้ีพลาสติก รวมถึงน้ าดื่ม
ส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน  ฯลฯ     
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน  
เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ดอกล าโพง แผงวงจร ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ      

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ทีใ่ช้ในองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรืออาคารในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น  
แปรง ไม้กวาด มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง  
กะละมัง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระติกน้ าร้อน ฯลฯ     

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี กระเบื้อง   
ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  สังกะสี  
ค้อน จอบ เสียม เลื่อย ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา  
ท่อต่างๆ ฯลฯ       

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  
ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู เพลา  
ฟิล์มกรองแสง กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย  เบาะ
รถยนต์  เครื่องยนต์ (อะไหล่)  หม้อน้ า แบตเตอรี่ ฯลฯ       

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 220,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามัน
เชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง  
แก๊สหุงต้ม  ก๊าซ  น้ ามันก๊าด น้ ามันเครื่อง ฯลฯ       
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน  
สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอ,เทป,แผ่นซีดี)  
รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ขาตั้งกล้อง  
เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ       

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy , Disk , 
Removable Disk , CompactDisc , Ditital Video  
Disc , Flash Drive) , เทปบันทึกข้อมูล
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape,  
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ์(Key Board), เมนบอร์ด  
(Main Board), เมมโมรี่ซิป (Memory Chip)  
เช่น RAM  เมาส์ (Mouse)  เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) ฯลฯ   
    

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย  และค่าไฟฟ้า
สาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ      

      

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 15,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ฯลฯ ทีอ่ยู่ใน

ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล      
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ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ เช่น โทรศัพท์ส านักงาน   
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน
เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลข
หมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ      

      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  เช่น ค่าไปรษณีย์  
ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอน
เงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ       

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น  
ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร 
 ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่า
สื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการให้บริการ ฯลฯ    
    

      

  
งบลงทุน รวม 218,300 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 118,300 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก้าอ้ีท างาน ระดับบริหารท้องถิ่น จ านวน 3,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน ระดับบริหาร
ท้องถิ่น จ านวน 1 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ที่คุณสมบัติหรือ
ลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)   
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน  
ขนาด 20,000 บีทียู 

จ านวน 30,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ชนิดแขวน ขนาด 20,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 20,000 บีทียู 
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความ
เย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรอง 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้ง
ชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจาก
ข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือ
เป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพ 
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้  
สวิตช ์1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 
 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ) 
(1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท 
(2) ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท 
(3) ชนิดติดผนัง 
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ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เพิ่มเตมิ (ครั้งท่ี 2/2563) หน้า 14 ล าดับที ่4) 

    
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 5,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  
จ านวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังต่อไปนี้ 
    1) มีมือจับชนิดบิด 
    2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
    3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)      

      

    
โต๊ะท างาน จ านวน 6,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว  
(เป็นครุภัณฑ์ที่คุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษนอกเหนือ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) 
   

      

   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

    
เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนท่ีแบบลาก
จูง จ านวน 1 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์ที่คุณสมบัติหรือ
ลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) 
 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  
ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
    - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA  
(480 Watts) 
    - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
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ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือ 
ค่าซ่อมกลาง ฯลฯ  

      

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น  
ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ า ฯลฯ     
   

      

  
งบรายจ่ายอ่ืน รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน       

    
รายจ่ายอ่ืน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา  วิจัย  ประเมิน 
ผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์  ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ฯลฯ      
 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอวชิรบารมี 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการ 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอวชิรบารมี ให้กับ
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงบัว  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561  -  2565)  
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3/2563) หน้า 11 ล าดับที ่2) 
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    

โครงการการจัดงานวันครบรอบสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการการ 
จัดงานวันครบรอบสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 13 ตุลาคม ให้กับท่ีว่าการอ าเภอวชิรบารมี  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
เพิ่มเตมิ (ครั้งท่ี 2/2563) หน้า 12  ล าดับที ่ 1)      

      

    

โครงการการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล   
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการการ 
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 5 ธันวาคม ให้กับที่ว่าการอ าเภอวชิรบารมี   
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3/2563) หน้า 13  ล าดับที ่ 3)  

      

    

โครงการการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร     
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว              
28 กรกฎาคม 

จ านวน   20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการการจัด
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม ให้กับท่ีว่าการ
อ าเภอวชิรบารมี  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3/2563) หน้า 15  ล าดับที ่ 4) 
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โครงการการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 12 สิงหาคม 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการการ 
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิต ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 12 สิงหาคม ให้กับท่ีว่าการอ าเภอวชิรบารมี  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3/2563) หน้า 19  ล าดับที ่ 6)      

      

    

โครงการการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการ 
การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน  
ให้กับท่ีว่าการอ าเภอวชิรบารมี  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3/2563) หน้า 17  ล าดับที ่ 5) 

      

    
โครงการการจัดงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการ 
การจดังานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ให้กับท่ีว่าการ
อ าเภอวชิรบารมี  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
เพิ่มเตมิ (ครั้งท่ี 2/2563) หน้า 13  ล าดับที ่ 2)  
 

      

 
งานบริหารงานคลัง รวม 2,475,300 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,911,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,911,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลหนองหลุม   
เงินเพ่ิมในการเลื่อนระดับ  เลื่อนขั้นเงินเดือน  เงินเพ่ิม
พิเศษและผลประโยชน์อื่น ๆ ตามท่ีระเบียบ กฎหมาย
ก าหนด ฯลฯ      
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล
หนองหลุม เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว และเงิน
เพ่ิมตามคุณวุฒิ ฯลฯ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับ 
เงินเพ่ิมในอัตราตามระเบียบกฎหมายก าหนด      

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 21,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ฯลฯ        
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 600,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองหลุม ฯลฯ       
      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมต่างๆ  
ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองหลุม  ฯลฯ      
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 533,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 207,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ฯลฯ      

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการ  การให้บริการประชาชน
ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  
และค่าล่วงเวลา  ให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารต าบลหนองหลุม ฯลฯ   
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ค่าเช่าบ้าน จ านวน 117,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับพนักงานส่วนต าบล ฯลฯ  
ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบ กฎหมาย
ก าหนด      

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร  ตามระเบียบ กฎหมายก าหนด  
     

      

   
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์  หรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ   
ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ฯลฯ      

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ส าหรับ 
พนักงานส่วนต าบล หรือผู้ปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุมที่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง
ไปราชการ      

      

    
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  
เพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ข้าราชการ และ
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พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม เช่น  
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมหรือสัมมนา ค่าลงทะเบียน 
ในการส่งพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับ
อนุมัติจากองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าฝึกอบรมสัมมนา 
ฯลฯ       

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ฯลฯ  
      

      

   
ค่าวัสดุ รวม 96,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานที่จ าเป็นต้องใช้ใน
ส านักงาน  เช่น หมึก กระดาษ ดินสอ ปากกา  
ยางลบ ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ตรายาง สมุด  
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ       

      

 
  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน  
เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ 
จานรับสัญญาณ ล าโพง ฯลฯ      

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน  
สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด  
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่น
ซีดี) รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ      

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล , เทปบันทึกข้อมูล , หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก 
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ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง  
สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์,  
เมนบอร์ด (Main Board) , เมมโมรี่ซิป  
(Memory Chip) เช่น RAM  เมาส์ (Mouse)  
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ  
      

  
งบลงทุน รวม 31,300 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 31,300 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 17,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  
จ านวน 1 หน่วย 
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
 (Ink Tank Printer) 

จ านวน 4,300 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  
1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  
8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือ 
ค่าซ่อมกลาง ฯลฯ      
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 30,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 182  ล าดับที ่ 1)      

      

    
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 183  ล าดับที ่ 2)      

      

    
โครงการอบรมวินัยจราจร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมวินัย
จราจร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 185  ล าดับที ่ 7)      
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 460,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 460,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม 
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0229/
ว 7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
 ที ่มท 0808.2/ ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
เพิ่มเตมิ (ครั้งท่ี 1/2563) หน้า 1  ล าดับที ่ 1)      

      

    
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) (หลักสูตรจัดตั้ง) 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
(หลักสูตรจัดตั้ง)  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิ่มเตมิ (ครั้งท่ี 2/2563)  หน้า 11  ล าดับที ่ 1)      
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โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 184  ล าดับที ่ 4)      

      

    
โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันภัยและการระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม
ความรู้การป้องกันภัยและการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นใน
สถานศึกษา และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่เก่ียวข้อง  ฯลฯ  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 184  ล าดับที ่ 5)      

      

    
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการระงับอัคคีภัย
แก่ประชาชน 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับภัยและการระงับอัคคีภัยแก่ประชาชน   
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  ฯลฯ  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 185  ล าดับที ่ 6)   
    

      

   
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน  
เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  
หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ        

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  
ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู เพลา ฟิลม์กรอง
แสง กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย เบาะรถยนต์ 
เครื่องยนต์ (อะไหล่) หม้อน้ า แบตเตอรี่ สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แม่แรง ฯลฯ       
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   
เช่น ส าล ีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์  
เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน  น้ ายาต่าง ๆ เปลหามคนไข้  
ถังเก็บเชื้อเพลิง ฯลฯ      

      

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น  
เครื่องแบบ  เสื้อ กางเกง  เครื่องหมายยศและสังกัด  
ถุงเท้า  รองเท้า  เข็มขัด หมวก  ฯลฯ 

      

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น  
ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สายส่งน้ า หัวฉีดโฟม   
ฯลฯ       
 

      

แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,337,885 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,735,885 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,735,885 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,130,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลหนองหลุม  
ข้าราชการครู พนักงานครู  เงินเพิ่มในการเลื่อนระดับ 
เลื่อนขั้นเงินเดือน เงินเพ่ิมพิเศษและผลประโยชน์อื่นๆ 
ฯลฯ  ตามท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด       

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 45,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล 
หนองหลุม ข้าราชการครู พนักงานครู  เช่น เงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราว  และเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ ฯลฯ  
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มในอัตราตาม
ระเบียบกฎหมายก าหนด    
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการ 

ศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ฯลฯ      
      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 84,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะ ข้าราชการครู พนักงานครู 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ฯลฯ   
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิตามระเบียบกฎหมายก าหนด      

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 334,885 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองหลุม ฯลฯ        
      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมต่างๆ 
ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองหลุม ฯลฯ   
    

      

  
งบด าเนินงาน รวม 592,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 142,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ฯลฯ      

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการ  ค่าปรับขยายเวลาการ
ให้บริการประชาชนในวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุด 
นักขัตฤกษ์ และค่าล่วงเวลา  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารต าบลหนองหลุม  
ฯลฯ      
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ค่าเช่าบ้าน จ านวน 27,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับพนักงานส่วนต าบล ฯลฯ 
ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน  ตามระเบียบ กฎหมาย
ก าหนด      

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร  ตามระเบียบกฎหมายก าหนด   
     

      

   
ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา
บริการ  ฯลฯ      

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล หรือผู้ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุมที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ      

      

    
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เพ่ือ
การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ ข้าราชการ และพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม เช่น ค่าธรรมเนียม 
ในการฝึกอบรมหรือสัมมนา ค่าลงทะเบียนในการส่ง
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติ
จากองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ      
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โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม       

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ฯลฯ   
     

      

   
ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานที่จ าเป็นต้องใช้ใน
ส านักงาน เช่น หมึก กระดาษ  ดินสอ  ปากกา ยางลบ 
 ไม้บรรทัดเหล็ก  สมุด กรรไกร เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  
ตรายาง  ฯลฯ  

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน  
 เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
 ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์   ไมโครโฟน ฯลฯ      

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน 
 สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด  
แถบบันทึกเสียหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป, 
แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัดขยาย  
ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ      

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy , Disk 
 ,Removable Disk ,  Flash Drive) , เทปบันทึก
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ข้อมูล (Reel Magnetic Tape , Cassette Tape,  
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ (Key Board) ,เมนบอร์ด 
 (Main Board), เมมโมรี่ซิป (Memory Chip)  เช่น 
 RAM  เมาส์ (Mouse)  ฯลฯ 
       

  
งบลงทุน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 10,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือ 
ค่าซ่อมกลาง  
     

      

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,253,310 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,865,850 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 774,850 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงาน 
วันเด็กแห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 หน้า 138 ล าดับที ่20)      
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 644,850 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นรายได้สถานศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
      1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลุม  
      2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวยาง  
      3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม  
รายละเอียดดังนี้ 
    1. ค่าอาหารกลางวัน 
        อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จ านวน 245 วัน  
ตั้งไว้ 441,000 บาท 
    2. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        อัตราคนละ 1,700 บาท/ ปี ตั้งไว้ 153,000 บาท 
    3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
        อัตราคนละ 1,130 บาท/ ปี แยกเป็น 
        - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ ปี 
        - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ ป ี
        - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป ี
         - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน อัตราคนละ 430 บาท/ป ี
        ตั้งไว้ 50,850 บาท 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี3/2563) หน้า 5  ล าดับที ่ 1)     

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ฯลฯ     
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ค่าวัสดุ รวม 1,091,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ที่จ าเป็นต้องใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองหลุมเช่น หมึก กระดาษ  ดินสอ ปากกา ยางลบ  
ไม้บรรทัดเหล็ก สมุด กรรไกร เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก 
ตรายาง  ฯลฯ       

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าที่จ าเป็นต้องใช้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์  สายอากาศหรือ 
เสาอากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ดอกล าโพง แผงวงจร  ฯลฯ      

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ 
น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด  มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จาน
รอง กะละมัง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระติกน้ าร้อน กระจก
เงา ฯลฯ      

      

   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 936,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองหลุม  และโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รายละเอียดดังนี้ 
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม  จ านวน 3 แห่ง ได้แก่  
        (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลุม  
        (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวยาง   
        (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม  
 โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กคนละ 
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 8 บาท จ านวน 260 วัน ตั้งไว้ 187,200 บาท 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หน้า 132 ล าดับที ่3) 
 
2. โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ 
         (1) โรงเรียนบ้านบัวยาง  
         (2) โรงเรียนวัดหนองหลุม  
         (3) โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี  
         (4) โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่)  
         (5) โรงเรียนวัดโนนป่าแดง   
         (6) โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง  
โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กคนละ 
8 บาท จ านวน 260 วัน ตั้งไว้ 748,800 บาท 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หน้า 132 ล าดับที ่2) 
      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี กระเบื้อง ปูนซีเมนต์ 
 ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  สังกะสี ค้อน จอบ เสียม 
 เลื่อย ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ      

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
เช่น ส าล ีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ 
เคมีภัณฑ์  น้ ายาต่างๆ ถุงมือ ฯลฯ       

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก 
จอบหมุน ฯลฯ  
 
 
      

      



ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้ 93 

 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล(Diskette, Floppy, Disk ,Removable 
Disk , Compact DiscDitital Video Disc , Flash  
Drive) , เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape ,  
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ์ (Key Board) , เมนบอร์ด (Main Board) ,  
เมมโมรี่ซิป (Memory Chip)  เช่น  RAM เมาส์ 
(Mouse)  ฯลฯ      

      

   
วัสดุการศึกษา จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น 
แบบจ าลองภูมิประเทศ  สื่อการเรียนการสอนท าด้วย
พลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะมวย
ปล้ า เบาะยูโด ฯลฯ     

      

  
งบลงทุน รวม 885,300 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 185,300 บาท 

   
ครุภัณฑ์การศึกษา       

    
เครื่องเล่นพัฒนาการ (ชุดบ้านน้อย 2 ชั้น) จ านวน 103,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการ  
(ชุดบ้านน้อย 2 ชั้น) จ านวน 3 ชุด (เป็นครุภัณฑ์ที่
คุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิ่มเตมิ (ครั้งท่ี 2/2563) หน้า 14 ล าดับที ่1)      

      

    
เครื่องเล่นพัฒนาการ (แทรมโพลีน) จ านวน 67,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการ  
(แทรมโพลีน) ขนาด 8 ฟุต จ านวน 3 ชุด (เป็นครุภัณฑ์
ที่คุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิ่มเตมิ (ครั้งท่ี 2/2563) หน้า 14 ล าดับที ่2)   
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) 

จ านวน 4,300 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพิ่มเตมิ (ครั้งท่ี 2/2563) หน้า 14 ล าดับที ่3)   

      

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือ 
ค่าซ่อมกลาง ฯลฯ      
 
 
 
 
 

      



ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้ 95 

 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 700,000 บาท 

   
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก       

    
โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ตั้งเสา
คอนกรีตเสริมเหล็กรับโครงหลังคาเมทัลชีทโครงเหล็ก 
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 4.00 เมตร พร้อมฝ้าเพดาน 
และทาสี (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
หน้า 141 ล าดับที ่26) 

      

    
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวยาง 

จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวยาง กั้น
ผนัง ก่ออิฐ พร้อมประตูช่องแสงโดยรอบอาคาร เทพ้ืน 
ปูกระเบื้องภายในพร้อมฝ้าเพดาน และต่อเติมห้องพักครู 
ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร พร้อมห้องน้ า
ภายในและอุปกรณ์ภายในอาคาร (ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม) พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
หน้า 140 ล าดับที ่25) 

 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 1,502,160 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 1,502,160 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการเข้าค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน จ านวน 62,160 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเข้าค่ายพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ประจ าปี 2564 ให้กับโรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
เพิ่มเตมิ (ครั้งท่ี 2/2563) หน้า 10  ล าดับที ่ 2)      
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อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียน 
สังกัด สพฐ. ในเขตต าบลหนองหลุม 

จ านวน 1,440,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับ
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในเขตต าบลหนองหลุม อัตราคนละ 20 บาท 
จ านวน 200 วัน จ านวน 6 แห่ง ดังนี้ 
    1) โรงเรียนบ้านบัวยาง 
    2) โรงเรียนวัดหนองหลุม 
    3) โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 
    4) โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 
    5) โรงเรียนวัดโนนป่าแดง 
    6) โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 138  ล าดับที ่ 21)     
 

      

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 679,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 679,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 144,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หรอืคา่ใช้จ่ายในลักษณะ
เดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
เบิกจา่ย พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0819.2/ว 3811 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัคร
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บริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
เบิกจ่าย พ.ศ. 2562    

 
  

ค่าใช้สอย รวม 365,000 บาท 

   
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการเยาวชนวัยใส  รักดีไม่มีเสพ ไม่มีท้อง   
ใส่ใจชุมชน 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเยาวชนวัย
ใส รักดีไม่มีเสพ ไม่มีท้อง ใส่ใจชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หน้า 147 ล าดับที ่9)      

      

    

โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหายาเสพติด  
TO BE NUMBER ONE (ศนูย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/
ชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี 

จ านวน 144,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 168  ล าดับที ่ 52)      

      

    

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราช
กุมารี 

จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 167  ล าดับที ่ 51)     
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โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม
สุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 หน้า 146 ล าดับที ่7)      

      

    
โครงการสร้างสุขเพิ่มทักษะชีวิต  แกนน าเยาวชนต าบล
หนองหลุม 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสร้างสุขเพ่ิม
ทักษะชีวิต แกนน าเยาวชนต าบลหนองหลุม  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หน้า 147 ล าดับที ่11)      

      

    
โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ  ใส่ใจสุขภาพต าบล 
หนองหลุม 

จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสานสัมพันธ์
ผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพต าบลหนองหลุม  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หน้า 147 ล าดับที ่10)      

      

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสืบสาน 
พระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 167  ล าดับที ่ 50)     
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โครงการอนามัยวัยเจริญพันธุ์ต าบลหนองหลุม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนามัยวัย
เจริญพันธุ์ต าบลหนองหลุม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หน้า 145 ล าดับที ่5)      

 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 170,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์  ในการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ 
เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ยาคุมต่างๆ น้ ายาเคมี
ก าจัดยุงลาย ทรายอะเบท  น้ ายาต่างๆ ฯลฯ       
  

      

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,299,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 862,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 862,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 730,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลหนองหลุม เงิน
เพ่ิมในการเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน  เงินเพ่ิมพิเศษ
และผลประโยชน์อื่น ๆ ตามท่ีระเบียบ กฎหมายก าหนด      

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล
หนองหลุม  เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  และเงิน
เพ่ิมตามคุณวุฒิ ฯลฯ  ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมใน
อัตราตามระเบียบ กฎหมายก าหนด      

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ฯลฯ   
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองหลุม ฯลฯ        
      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมต่างๆ 
ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองหลุม  ฯลฯ    
   

      

  
งบด าเนินงาน รวม 407,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 103,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ฯลฯ      

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือในวันหยุดราชการ  การให้บริการประชาชน
ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  
และค่าล่วงเวลา  ให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม      

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
ฯลฯ  ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน  ตามระเบียบ 
กฎหมายก าหนด 
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ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ค่าเบี้ยประกัน  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า  
ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ  ฯลฯ      

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
หรือผู้ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองหลุมที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ      

      

    
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เพ่ือ
การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ ข้าราชการ และพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมเช่น ค่าธรรมเนียม
ในการฝึกอบรมหรือสัมมนา ค่าลงทะเบียนในการส่ง
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติ
จากองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ       

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ฯลฯ   
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ค่าวัสดุ รวม 114,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
บริหารงานทั่วไป เช่น กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา 
 ยางลบ ไม้บรรทัดเหล็ก สมุด กรรไกร  เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ธงชาติ ตรายาง  เก้าอ้ีพลาสติก ฯลฯ       

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน 
เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์  ฯลฯ      

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่จ าเป็นต้องใช้ใน
งานก่อสร้าง ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  เช่น สี  บล็อก ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ
หรือซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี ค้อน จอบ เสียม เลื่อย 
ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ      

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน 
สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด  
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป, 
แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัดขยาย  
ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ       

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy, Disk ,Removable 
Disk, Compact Disc, Ditital  Video Disc , Flash  
Drive) , เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape ,  
Cassette Tape , Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ 
(Key Board) ,เมนบอร์ด (Main Board), เมมโมรี่ซิป 
(Memory Chip) เช่น เมาส์ (Mouse) ฯลฯ  
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 30,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือ 
ค่าซ่อมกลาง ฯลฯ   
    

      

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 100,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าที่จ าเป็นต้องใช้และงานไฟฟ้า 
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์  ฯลฯ  
       

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 495,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 495,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 495,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย   
ในชุมชน 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 74  ล าดับที ่ 2)      
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โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 175  ล าดับที ่ 11)     

      

    
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี และบุคคลในครอบครัว 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 173  ล าดับที ่ 7)     

      

    
โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 81  ล าดับที ่ 11)     

      

    
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
ต่าง ๆ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 79  ล าดับที ่ 6) 

      

    
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการท าขนมไทย จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมอาชีพการท าขนมไทย  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 80  ล าดับที ่ 7) 
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โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
อาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 77  ล าดับที ่ 1)  

      

    
โครงการพลังครอบครัวร่วมท าความดีเพื่อสร้างสรรค์
สังคม 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพลัง
ครอบครัวร่วมท าความดีเพ่ือสร้างสรรค์สังคม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 172  ล าดับที ่ 5)     

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน ผู้น าหมู่บ้านและ
แกนน ากลุ่มต่างๆในต าบลหนองหลุม 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน ผู้น าหมู่บ้านและแกนน ากลุ่มต่างๆ
ในต าบลหนองหลุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 78  ล าดับที ่ 4)      

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบล 
หนองหลุม 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบลหนองหลุม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 170  ล าดับที ่1)     

      

    
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานธนาคารขยะในชุมชน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานธนาคารขยะในชุมชน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 74  ล าดับที ่ 1)      
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โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความม่ันคง
ของครอบครัว  และพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายองค์กรสตรีหมู่บ้าน 
(กสพม.) ต าบลหนองหลุม 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม 
การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือความมั่นคงของครอบครัว และ
พัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเครือข่ายองค์กรสตรีหมู่บ้าน (กสพม.)  
ต าบลหนองหลุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 171  ล าดับที ่ 4) 

      

    
โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและตรวจเยี่ยม
สถานที่และผู้ประกอบอาหารในต าบลหนองหลุม 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจและตรวจเยี่ยมสถานที่และ 
ผู้ประกอบอาหารในต าบลหนองหลุม  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 174  ล าดับที ่ 9)     

      

    
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพของกลุ่มสตรี จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพของกลุ่มสตรี  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 80  ล าดับที ่ 9)      

      

    
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 80  ล าดับที ่ 8)     
 

      



ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้ 107 

 

    
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในต าบล 
หนองหลุม 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพในต าบลหนองหลุม และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 77  ล าดับที ่ 2)     

      

    
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุต าบล 
หนองหลุม 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม
อาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุต าบลหนองหลุม และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 78  ล าดับที ่ 3)      
 

      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 282,500 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 178  ล าดับที ่ 4)      
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งบเงินอุดหนุน รวม 82,500 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 82,500 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    

โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑาต้านยาเสพติดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ระดับอ าเภอ อ าเภอวชิรบารมี  
จังหวัดพิจิตร 

จ านวน 62,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑา ต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนต าบล
ระดับอ าเภอ อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้กับโรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3/2563) หน้า 7  ล าดับที ่ 1)   

      

    
อุดหนุนโครงการกีฬาต้านยาเสพติด (หนองหลุมเกมส์) จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการกีฬาต้าน
ยาเสพติด (หนองหลุมเกมส์) โรงเรียนในเขตต าบล 
หนองหลุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 180  ล าดับที ่ 8)    

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 90,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 90,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่ารับรอง รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยง
รับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนา  ฯลฯ      

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย 
ห่วงใยผู้สูงอายุ (วันกตัญญู) 

จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประเพณี
สงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ห่วงใยผู้สูงอายุ 
(วันกตัญญู)  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 178  ล าดับที ่ 3)      

    
โครงการแห่เทียนพรรษา จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแห่เทียน
พรรษา และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 177  ล าดับที ่1)      

      

 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 110,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    

โครงการจัดกิจกรรมขบวนรถบุปผาชาติ  
(ขบวนแห่กิจกรรมถวายดอกบัว) เนื่องในงานนมัสการ
หลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรม
ขบวนรถบุปผาชาติ (ขบวนแห่กิจกรรมถวายดอกบัว) 
เนื่องในงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมือง
พิจิตร  ประจ าปี 2564 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 180  ล าดับที ่7)  

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัด
พิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วย
พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี  
2564  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 179  ล าดับที ่ 5)     

      



ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้ 110 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 120,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 120,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 120,000 บาท 

   
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

      

    
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างผู้มีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม
โยธา ในการส ารวจ ออกแบบ ประมาณการค่าก่อสร้าง 
รับรองรูปแบบแปลนรายการงานก่อสร้าง ตามระเบียบ
พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อก าหนด
ของกระทรวงการคลังก าหนด ค่าจ้างท่ีปรึกษา  
ค่าส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ ค่าทดสอบต่างๆของงาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ให้กับเอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างใน
เขต อบต.หนองหลุม     

      

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 3,670,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 3,670,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,670,000 บาท 

   
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก       

    
โครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
อบต.หนองหลุม พร้อมหลังคากันสาด 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการต่อเติมอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองหลุม ตั้งเสาตอม่อ
คอนกรีตเสริมเหล็กรับโครงสร้างเมทัลชีท ขนาดยาว 
9.50 เมตร กว้าง 6.00 เมตร และห้องเก็บวัสดุ 
พร้อมหลังคากันสาดเมทัลชีทโครงเหล็ก ขนาด กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร (ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม) พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

เพิ่มเตมิ (ครั้งท่ี 2/2563) หน้า 6 ล าดับที ่4) (ส านักปลัด) 
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
ซอยร่มเย็น หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่ 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยร่มเย็น หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่ ต าบลหนอง
หลุม (ช่วงที่ 2) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ความยาว 130 เมตร โดยมีปริมาตรพ้ืนที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร และมีทางเชื่อม 
2 ทาง ข้างละ 3.00 เมตร โดยมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางปรับเกลี่ยเรียบข้างละไม่น้อยกว่า 0.00 - 0.50 
เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ (ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ป้าย  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 84  ล าดับที ่ 5)    

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  
สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโนนป่าแดง 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายกลางบ้านโนนป่าแดง หมู่ที ่2  
ต าบลหนองหลุม (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ความยาว 105 เมตร โดยมีปริมาตร
พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปรับเกลี่ยเรียบข้างละไม่น้อยกว่า 
0.00 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ (ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม) พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 88  ล าดับท่ี  13)     
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
 พื้นที่ หมู่ที่ 3 สายบ้านต้นประดู่ ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เชื่อมต่อ ต าบลบ่อทอง 
อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายหมู่ที่ 3 บ้านต้นประดู่ ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เชื่อมต่อ ต าบลบ่อทอง 
อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก (ช่วงที่ 5)  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 130 เมตร 
โดยมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 520 
ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปรับเกลี่ยเรียบข้าง
ละไม่น้อยกว่า 0.00 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ 
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หลุม) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 90  ล าดับที ่ 17)     

      

    
โครงการลงลูกรังคันคลองส่งน้ าสายป่าสัก บ้านป่าสัก  
หมู่ที่ 4 - สายหนองริ้น หมู่ที่ 6 ต าบลวังโมกข์ 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการลงลูกรังถนนสายคันคลองส่ง
น้ า หมู่ที่ 4 บ้านป่าสัก ต าบลหนองหลุม-สายหนองริ้น 
หมู่ที่ 6 ต าบลวังโมกข์ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ความยาว 1,700 เมตร โดยมี
ปริมาตรลูกรัง 680 ลูกบาศก์เมตร บดทับผิวจราจร 
(โดยรถเกรดเดอร์มอเตอร์,รดบด) (ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม) พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 93  ล าดับที ่ 24)   
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  
ทางหัวบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลุม 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนทางหัวบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลุม ต าบล
หนองหลุม ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ความยาว 175 เมตร โดยมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร และทางเชื่อม 2 ทาง 
ข้างละ 3.00 เมตร โดยมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางปรับเกลี่ยเรียบข้างละไม่น้อยกว่า 0.00 - 0.25 เมตร 
หรือตามสภาพพ้ืนที่ (ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ป้าย  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
แก้ไข (ครั้งท่ี 1/2563) หน้า 2  ล าดับที่  1)     

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  
สายก าไรทอง ซอย 1 บ้านยางนกกระทุง หมู่ที่ 6 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายก าไรทอง ซอย 1 หมู่ที่ 6  
บ้านยางนกกระทุง ต าบลหนองหลุม (ช่วงที่ 2)  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 
130 เมตร โดยมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 520 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปรับ
เกลี่ยเรียบข้างละไม่น้อยกว่า 0.00 - 0.50 เมตร หรือ
ตามสภาพพ้ืนที่ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
จ านวน 1 ป้าย  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 99  ล าดับที ่ 36)    
 
 
 
  

      



ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้ 114 

 

    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  
ถนนสายบ้านไหล่โก หมู่ที่ 7 - ถนนสายบ้านโนนป่าแดง 
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายบ้านไหล่โก หมู่ที ่7 - บ้านโนนป่าแดง  
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองหลุม (ช่วงที่ 2) ผิวจราจรกว้าง 
3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 151 เมตร โดยมี
ปริมาตรพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 528.50 
ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปรับเกลี่ยเรียบข้าง
ละไม่น้อยกว่า 0.00 - 0.25 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หลุม) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3/2563)  หน้า 2  ล าดับที ่ 1)     

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  
ซอยโชคอนันต์ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนซอยโชคอนันต์ หมู่ที ่8 บ้านห้วยห้าง ต าบล
หนองหลุม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ความยาว 130 เมตร โดยมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร และมีทางเชื่อม 
2 ทาง ข้างละ 3.00 เมตร โดยมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางปรับเกลี่ยเรียบข้างละไม่น้อยกว่า 0.00 - 0.50 
เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่(ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ป้าย  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
เพิ่มเตมิ (ครั้งท่ี 2/2563) หน้า 4  ล าดับที ่ 1)  
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 6 
หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนซอย 6 หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง ต าบลหนองหลุม 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 
130 เมตร โดยมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 520 ตารางเมตร และมีทางเชื่อม 2 ทาง  
ข้างละ 1.50 เมตร โดยมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 2.25 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางปรับเกลี่ยเรียบข้างละไม่น้อยกว่า 0.00 - 0.50 
เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่(ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ป้าย  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 112  ล าดับที ่ 62)     

      

    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  
สายหมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11  
บ้านโนนซ่าน 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสาย หมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 
บ้านโนนซ่าน ต าบลหนองหลุม (ช่วงที่ 2) ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 130 เมตร 
โดยมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 520 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปรับเกลี่ยเรียบข้าง
ละไม่น้อยกว่า 0.00 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ 
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หลุม) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 116  ล าดับที ่ 70) 
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โครงการก่อสร้างลานตากข้าว บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนลานตากข้าว 
บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน 
ต าบลหนองหลุม ผิวจราจรกวา้ง 20.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความยาว 28.00 เมตร โดยมีปริมาตรพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หลุม) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
เพิ่มเตมิ (ครั้งท่ี 2/2563) หน้า 5  ล าดับที ่ 2)     

      

    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  
พื้นที่หมู่ที่ 12 ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี  
จังหวัดพิจิตร – บ้านหนองนางนวล หมู่ที่ 6  
ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสาย หมู่ที่ 12 บ้านเหนือพัฒนา ต าบล 
หนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร - บ้านหนอง
นางนวล หมู่ที ่6 ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า  
จังหวัดพิษณุโลก (ช่วงที่ 9) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ความยาว 130 เมตร โดยมีปริมาตร
พ้ืนทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปรับเกลี่ยเรียบข้างละไม่น้อยกว่า 
0.00 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ (ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม) พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 119  ล าดับที ่ 78)     
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โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
อาคารอเนกประสงค์ อบต.หนองหลุม 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณอาคารอเนกประสงค์ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัด
พิจิตร โดยมีปริมาตรพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 456 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ป้าย  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
เพิ่มเตมิ (ครั้งท่ี 2/2563) หน้า 6  ล าดับที ่ 5) 
(ส านักปลัด) 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินสิ่งก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น  

ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ า ฯลฯ  
      

    โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลุม จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดหนองหลุม ถอดเปลี่ยนไม้เฌอร่าเดิมเป็นเหล็ก ขนาด 
กว้าง 1 นิ้ว ทั้งหมด  พร้อมทาสี รวมถึงประตูทางเข้า-
ออก (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองหลุม) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเตมิ (ครั้งท่ี 2/2563) หน้า 7 ล าดับที ่6) 
(กองการศึกษา) 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 70,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ  และเกษตรปลอด
สารพิษ 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการ
ใช้ปุ๋ยชีวภาพ และเกษตรปลอดสารพิษ  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 75  ล าดับที ่ 1)     

      

    
โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพ 
ที่ดีของชุมชน 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ เพ่ือสุขภาพที่ดีของชุมชน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 76  ล าดับที ่ 3)  
     

      

   
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก 
เคียว จอบหมุน จานพรวน  ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 30,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า
สาธารณะในเขตต าบลหนองหลุม 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการก าจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะในเขตต าบล
หนองหลุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 70  ล าดับที ่ 2)     

      

    
โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรักน้ า  
รักป่า รักษาแผ่นดิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 70  ล าดับที ่ 1)      

      

    
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชด าริ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการ
ปลูกหญ้าแฝกตามพระราชด าริ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 71  ล าดับที ่ 3)      
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แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 12,322,885 บาท 

  
งบกลาง รวม 12,322,885 บาท 

   
งบกลาง รวม 12,322,885 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 95,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรา
ร้อยละห้าของค่าจ้าง  พร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงาน
จ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด 
 ที ่มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่22 มกราคม 2557 ,
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือ
ส านักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557       

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือน าส่งเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีใน
อัตราร้อยละ 0.2  ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปีของ
ลูกจ้าง   โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
 พ.ศ. 2561 
- หนังสือส านักงานประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่ รง 0625/
ว 5344 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 
- หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที ่รง 0625/
ว 2506 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561  

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 8,660,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และอ่ืนๆ ตามท่ีมี 
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-25645)   
หน้า 129  ล าดับที ่ 1)   
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 3,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการ 
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และอ่ืนๆ ตามท่ี
มี กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3/2563) หน้า 3  ล าดับที ่ 1)      

      

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 24,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และอ่ืนๆ ตามท่ีมี กฎหมาย 
ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยก าหนด   
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้า 129  ล าดับที ่ 3)      

      

   
ส ารองจ่าย จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวม เช่น การปอ้งกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
น้ าป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟ
ป่า หมอกควัน และโรคติดต่อ ให้ถือปฏิบัติตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
 ที ่มท 0808.2/ว 1179 ลงวนัที่ 15 เมษายน 2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
 ที ่มท 0810.4/ว 1520 ลงวนัที่ 2 สิงหาคม 2560  
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/
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ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
 ที ่มท 0810.5/ว 4014 ลงวนัที่ 12 ธันวาคม 2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
 ที ่มท 0810.4/ว 4967 ลงวนัที่ 4 ธันวาคม 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
 ที ่มท 0810.4/ว 5141 ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
 ที ่มท 0810.4/ว 1022 ลงวนัที่ 31 มีนาคม 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
 ที ่มท 0810.4/ว 1656 ลงวนัที่ 8 มิถุนายน 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
 ที ่มท 0820.3/ว 4930 ลงวนัที่ 4 ธันวาคม 2562 
และอ่ืนๆ ตามท่ีมี กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง 
ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด      

        

 
      

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น  
การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟ
จราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่
น้ า เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562       

      

    
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึด
หลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 
 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 และ
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อ่ืนๆ ตามท่ีมี กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ 
ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด      

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 90,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ที ่มท 0891.3/ 
ว1995 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 และอ่ืนๆ ตามท่ี
มี กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ค าสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด      

      

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

จ านวน 208,885 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยถือปฏิบัติตาม 
- หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 
กรกฎาคม 2560  
- หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 
กรกฎาคม 2560 
- หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที ่มท 0808.5/ ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562      

      

 



            ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 124 
 

                                              

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

                                     

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน 
การรักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป 

รวม 

          แผนงาน   

  งบ/หมวด/ 
ประเภทรายจ่าย 

      

          

              

งบกลาง งบกลาง 

รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั                       

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 10,000                   10,000 

เงินสมทบกองทนุสวัสดิการชุมชน 30,000                   30,000 

เงินสมทบกองทนุหลักประกันสขุภาพ 90,000                   90,000 

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 24,000                   24,000 

เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 95,000                   95,000 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 8,660,000                   8,660,000 

เงินสมทบกองทนุเงนิทดแทน 5,000                   5,000 

เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ 
ส่วนทอ้งถิน่ (กบท.) 

208,885                   208,885 

ส ารองจ่าย 200,000                   200,000 

เบ้ียยังชีพคนพิการ 3,000,000                   3,000,000 

งบบุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง) 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก                   42,120 42,120 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถิน่ 

                  1,713,600 1,713,600 

เงินค่าตอบแทนเลขานกุาร/ที่ปรกึษา
นายกเทศมนตร ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

                  86,400 86,400 

เงินเดอืนนายก/รองนายก                   514,080 514,080 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                   42,120 42,120 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง           60,000   334,885   1,100,000 1,494,885 

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน           20,000   45,000   190,000 255,000 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน 
การรักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป 

รวม 

          แผนงาน   

  งบ/หมวด/ 
ประเภทรายจ่าย 

      

          

              

งบบุคลากร 
เงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า) 

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง           10,000   100,000   150,000 260,000 

เงินเดอืนพนกังาน           730,000   1,130,000   3,900,000 5,760,000 

เงินวทิยฐานะ               84,000     84,000 

เงินประจ าต าแหน่ง           42,000   42,000   171,000 255,000 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

เงินช่วยเหลอืการศกึษาบุตร               40,000   30,000 70,000 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์ 
แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

          50,000 144,000 70,000   260,000 524,000 

ค่าเช่าบ้าน           48,000   27,000   234,000 309,000 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           5,000   5,000   60,000 70,000 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร           100,000   250,000   1,120,000 1,470,000 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกีาร       10,000           60,000 70,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ 

                      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ           20,000   50,000   150,000 220,000 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา           30,000   50,000   200,000 280,000 

โครงการการจดัการขยะมูลฝอยและของเสยี
อันตรายในชุมชน 

        30,000           30,000 

โครงการการประเมนิการปฏิบัติราชการและ
ประเมนิความพึงพอใจตอ่การบรกิาร 

                  40,000 40,000 

โครงการก าจัดผกัตบชวาและวัชพชืในแหล่งน้ า
สาธารณะในเขตต าบลหนองหลุม 

  10,000                 10,000 

โครงการแข่งขนักฬีาต้านยาเสพติด       200,000             200,000 

โครงการครอบครัวอบอุน่ ชุมชนเข้มแข็ง         20,000           20,000 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน 
การรักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป 

รวม 

          แผนงาน   

  งบ/หมวด/ 
ประเภทรายจ่าย 

      

          

              

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

โครงการจัดการเลอืกตั้งนายก อบต. และสมาชิก 
อบต. 

                  300,000 300,000 

โครงการจัดกิจกรรมขบวนรถบุปผาชาต ิ(ขบวน
แห่กิจกรรมถวายดอกบัว) เนือ่งในงานนมัสการ
หลวงพ่อเพชรและสมโภชเมอืงพิจิตร 

      100,000             100,000 

โครงการจัดงานวนัเดก็แห่งชาต ิ               120,000     120,000 

โครงการจัดท ารายงานการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนาขององคก์ารบริหารสว่น
ต าบลหนองหลุม 

                  20,000 20,000 

โครงการตามรอยเท้าพอ่ในดวงใจ                   50,000 50,000 

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของ
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลุม 

                  15,000 15,000 

โครงการปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

                  50,000 50,000 

โครงการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสารของ 
อบต.หนองหลุม 

                  10,000 10,000 

โครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม
ไทย ห่วงใยผู้สูงอายุ (วันกตญัญู) 

      70,000             70,000 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรนุแรงต่อ
เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครวั 

        20,000           20,000 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทอ้งถนน 
ช่วงเทศกาลปีใหม ่

                10,000   10,000 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทอ้งถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต ์

                10,000   10,000 

โครงการฝกึอบรม ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้  
ลดรายจ่าย 

        15,000           15,000 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกร
รมและการ

โยธา 

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน 
การรักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป 

รวม 

          แผนงาน   

  งบ/หมวด/ 
ประเภทรายจ่าย 

      

          

              

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

โครงการฝกึอบรมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรต่าง ๆ 

        10,000           10,000 

โครงการฝกึอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลมุ 

                150,000   150,000 

โครงการฝกึอบรมและส่งเสริมอาชีพการท าขนม
ไทย 

        20,000           20,000 

โครงการฝกึอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมอืให้กบั
ประชาชน 

        20,000           20,000 

โครงการฝกึอบรมอาสาสมัครป้องกนัภัย 
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (หลักสตูรจดัตั้ง) 

                100,000   100,000 

โครงการพลังครอบครวัร่วมท าความดีเพือ่
สร้างสรรค์สังคม 

        20,000           20,000 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบวชิาชีพครทูี่สังกัด 
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กขององค์การบริหารสว่นต าบล
หนองหลุม 

              20,000     20,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน ผู้น า
หมู่บ้านและแกนน ากลุ่มต่างๆในต าบลหนองหลุม 

        200,000           200,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

                20,000   20,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบล
หนองหลุม 
 

        20,000           20,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชนต าบลหนองหลุม 
 

                  250,000 250,000 



            ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 128 
 

              

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกร
รมและ
การโยธา 

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน 
การรักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป 

รวม 

          แผนงาน   

  งบ/หมวด/ 
ประเภทรายจ่าย 

      

          

              

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการจัดท า
แผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 

                  10,000 10,000 

โครงการเยาวชนวัยใส  รักดีไมม่ีเสพ ไมม่ีทอ้ง  
ใส่ใจชุมชน 

            20,000       20,000 

โครงการรณรงคแ์ละแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุน่ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 
ราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณวด ี

            144,000       144,000 

โครงการรณรงค์ให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

                  10,000 10,000 

โครงการรกัน้ า รกัป่า รกัษาแผน่ดิน   10,000                 10,000 

โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ  และเกษตร
ปลอดสารพิษ 

  30,000                 30,000 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานธนาคารขยะ
ในชุมชน 

        10,000           10,000 

โครงการส่งเสริมการปลกูผกัปลอดสารพิษ 
เพื่อสุขภาพที่ดขีองชมุชน 

  20,000                 20,000 

โครงการส่งเสริมการปลกูหญ้าแฝกตาม
พระราชด าร ิ

  10,000                 10,000 

โครงการส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อ
ความมั่นคงของครอบครัว  และพัฒนาอาชพี
ครอบครัวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
เครือข่ายองคก์รสตรีหมู่บ้าน (กสพม.)  
ต าบลหนองหลุม 

        20,000           20,000 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาทอ้งถิน่และแผนชุมชน 

                  50,000 50,000 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกร
รมและ
การโยธา 

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน 
การรักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป 

รวม 

          แผนงาน   

  งบ/หมวด/ 
ประเภทรายจ่าย 

      

          

              

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

โครงการส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจและตรวจ
เย่ียมสถานทีแ่ละผู้ประกอบอาหารในต าบล
หนองหลุม 

           15,000           15,000 

โครงการส่งเสริมความรูก้ารป้องกนัภัยและการ
ระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้นในสถานศกึษา 

                20,000   20,000 

โครงการส่งเสริมความรูเ้กี่ยวกับภัยและการระงับ
อัคคีภัยแก่ประชาชน 

                20,000   20,000 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพของกลุม่สตร ี         15,000           15,000 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสขุภาพอนามัย
แม่และเดก็ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรนิ
ธรฯ สยามบรมราชกุมาร ี

            36,000       36,000 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

        20,000           20,000 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุม่อาชีพใน
ต าบลหนองหลุม 

        20,000           20,000 

โครงการส่งเสริมสขุภาพ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

            50,000       50,000 

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุม่ผู้สูงอายุต าบล
หนองหลุม 

        20,000           20,000 

โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง                   10,000 10,000 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศกึษา 

              644,850     644,850 

โครงการสร้างสุขเพิม่ทกัษะชีวติ  แกนน าเยาวชน
ต าบลหนองหลุม 

            10,000       10,000 

โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ  ใส่ใจสขุภาพ
ต าบลหนองหลุม 

            25,000       25,000 



            ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 130 
 

              

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกร
รมและการ

โยธา 

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน 
การรักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป 

รวม 

          แผนงาน   

  งบ/หมวด/ 
ประเภทรายจ่าย 

      

          

              

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

            60,000       60,000 

โครงการแห่เทียนพรรษา       10,000             10,000 

โครงการอนามัยวัยเจริญพนัธุ์ต าบลหนองหลุม             20,000       20,000 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานคร ูและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบล
หนองหลุม 
 

                  15,000 15,000 

โครงการอบรมวนิัยจราจร                 10,000   10,000 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม           40,000   15,000   110,000 165,000 

ค่าวัสด ุ

วัสดุเครือ่งแต่งกาย                 50,000   50,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                 25,000 50,000 75,000 

วัสดุคอมพวิเตอร ์           60,000   60,000   140,000 260,000 

วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ           102,000   13,000 5,000 53,000 173,000 

วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่                   220,000 220,000 

วัสดุเครือ่งดับเพลิง                 50,000   50,000 

วัสดุงานบ้านงานครวั               30,000   50,000 80,000 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์             170,000 5,000 20,000   195,000 

ค่าอาหารเสริม (นม)               936,000     936,000 

วัสดุการเกษตร   20,000           10,000     30,000 

วัสดุกอ่สร้าง           20,000   20,000   50,000 90,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่           2,000   2,000   33,000 37,000 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรร
มและการ
โยธา 

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน 
การรักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป 

รวม 

          แผนงาน   

  งบ/หมวด/ 
ประเภทรายจ่าย 

      

          

              

งบ 
ด าเนินงาน 

ค่า
สาธารณูปโภค 

วัสดุส านกังาน           30,000   60,000   200,000 290,000 

วัสดุการศึกษา               30,000     30,000 

ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม                   50,000 50,000 

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล                   15,000 15,000 

ค่าไฟฟ้า                   300,000 300,000 

ค่าบริการไปรษณีย์                   20,000 20,000 

ค่าบริการโทรศัพท ์
 

                  15,000 15,000 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านกังาน                       

เก้าอี้ท างาน ระดับบริหารท้องถิ่น                   3,500 3,500 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 
ขนาด 20,000 บีทียู 

                  30,600 30,600 

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน                   5,500 5,500 

โต๊ะท างาน                   6,200 6,200 

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์                       

เครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน                   17,000 17,000 

เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ ์(Ink Tank Printer) 

              4,300   4,300 8,600 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                   2,500 2,500 

ครุภัณฑ์การศึกษา                       

เครื่องเล่นพฒันาการ (ชุดบ้านนอ้ย 2 ชั้น)               103,500     103,500 

เครื่องเล่นพฒันาการ (แทรมโพลนี)               67,500     67,500 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป 

รวม 

          แผนงาน   

  งบ/หมวด/ 
ประเภทรายจ่าย 

      

          

              

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 
เครื่องเสียงเคลือ่นที่แบบลากจูง                   20,000 20,000 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 

          30,000   20,000   60,000 110,000 

ค่าท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                       

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
(คสล.) ซอย 6 หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง 

    250,000               250,000 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
(คสล.) ซอยโชคอนนัต์ หมูท่ี่ 8 บ้านห้วยห้าง 

    250,000               250,000 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
(คสล.) ถนนสายบ้านไหล่โก หมู่ที ่7 - ถนน
สายบ้านโนนป่าแดง หมูท่ี่ 2 ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจติร 

    250,000               250,000 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
(คสล.) ทางหัวบ้าน หมูท่ี่ 5 บ้านหนองหลุม 

    250,000               250,000 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
(คสล.) พื้นที่ หมูท่ี่ 3 สายบ้านต้นประดู่ ต าบล
หนองหลุม อ าเภอวชริบารม ีจังหวัดพจิิตร 
เชื่อมต่อ ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก 

    250,000               250,000 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
(คสล.) พื้นที่หมูท่ี่ 12 ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจติร – บ้านหนอง
นางนวล หมู่ที่ 6 ต าบลบ่อทอง อ าเภอบาง
ระก า จังหวัดพิษณโุลก 

    250,000               250,000 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
(คสล.) สายกลางหมู่บ้าน หมูท่ี่ 2 
 บ้านโนนป่าแดง 

    250,000               250,000 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกร
รมและ
การโยธา 

แผนงาน 
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป 

รวม 
          แผนงาน   

  งบ/หมวด/ 
ประเภทรายจ่าย 

      

          

              

งบลงทุน 
ค่าท่ีดิน 

และสิ่งก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
(คสล.) สายก าไรทอง ซอย 1  
บ้านยางนกกระทุง หมูท่ี่ 6 

    250,000               250,000 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
(คสล.) สายหมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่ เชื่อมต่อ  
หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน 

    250,000               250,000 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
(คสล.)ซอยร่มเย็น หมูท่ี่ 1 บ้านต้นประดู ่

    250,000               250,000 

โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรตีเสรมิเหลก็
บริเวณอาคารอเนกประสงค ์อบต.หนองหลุม 

    200,000               200,000 

โครงการก่อสร้างลานตากข้าว บรเิวณอาคาร
อเนกประสงค ์หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน 

    250,000               250,000 

โครงการลงลกูรังคนัคลองส่งน้ าสายป่าสัก 
บ้านป่าสัก หมู่ที่ 4 - สายหนองริน้ หมูท่ี่ 6 
ต าบลวังโมกข ์

    250,000               250,000 

ค่าต่อเตมิหรือดัดแปลงอาคารบ้านพกั                       

โครงการตอ่เติมอาคารป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย  อบต.หนองหลุม พร้อมหลังคากนั
สาด 

    250,000               250,000 

โครงการตอ่เติมอาคารเรียนศนูย์พัฒนาเดก็
เล็กองค์การบริหารสว่นต าบลหนองหลุม 

              200,000     200,000 

โครงการปรับปรุงและตอ่เตมิอาคาร
อเนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านบัว
ยาง 

              500,000     500,000 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและ
สิ่งก่อสร้าง 
 

                  100,000 100,000 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป 

รวม 

          แผนงาน   

  งบ/หมวด/ 
ประเภทรายจ่าย 

      

          

              

  

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิสิ่งกอ่สร้าง     100,000               100,000 

โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเดก็เลก็วดั
หนองหลุม 

    120,000               120,000 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึง่
สิ่งก่อสร้าง 

    120,000               120,000 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น                   10,000 10,000 

งบ 
เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอดุหนุนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น                       

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรว่มในการช่วยเหลอื
ประชาชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
อ าเภอวชิรบารม ี

                  40,000 40,000 

เงินอดุหนุนส่วนราชการ                       

โครงการการจดังานวนัครบรอบสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิ
พล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
13 ตุลาคม 

                  10,000 10,000 

โครงการการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
5 ธันวาคม 
 

                  20,000 20,000 

โครงการการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี 
สินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชริเกล้า
เจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 

                  20,000 20,000 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการ
โยธา 

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป 

รวม 

          แผนงาน   

  งบ/หมวด/ 
ประเภทรายจ่าย 

      

          

              

งบ 
เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

โครงการการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิต ์พระบรมราชนิีนาถ 
พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 12 สิงหาคม 

                  10,000 10,000 

โครงการการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพมิลลักษณ 
พระบรมราชนิี 3 มิถุนายน 

                  10,000 10,000 

โครงการการจดังานวนัปิยมหาราช 23 ตุลาคม                   10,000 10,000 

โครงการเข้าค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน               62,160     62,160 

โครงการแข่งขนักฬีา - กรีฑาต้านยาเสพติด
องค์การบริหารสว่นต าบล ระดับอ าเภอ 
อ าเภอวชิรบารม ีจังหวัดพิจติร 

      62,500             62,500 

อุดหนนุโครงการกีฬาต้านยาเสพตดิ 
 (หนองหลุมเกมส์) 

      20,000             20,000 

อุดหนนุโครงการจัดงานประเพณีแขง่ขันเรอื
ยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

      10,000             10,000 

อุดหนนุโครงการอาหารกลางวนัส าหรับ
นักเรียนโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตต าบล
หนองหลุม 

              1,440,000     1,440,000 

รวม 12,322,885 100,000 3,790,000 482,500 495,000 1,399,000 679,000 6,591,195 490,000 12,538,920 38,888,500 
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