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ส่วนที่ 1 
 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 

ของ 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ 
การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 47,791,025.64 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 29,557,303.85 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 19,919,696.87 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ    

       รวม 0.00 บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  4  โครงการ รวม 5,765.00 บาท 
 
 

 1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน  0.00  บาท 
 

 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2.1 รายรับจริง จ านวน  35,124,141.70  บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 189,965.16 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 47,221.36 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 239,101.02 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจกาพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 13,701.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 16,313,099.16 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 18,321,054.00 บาท 
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  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  0.00  บาท 
  2.3 รายจ่ายจริง จ านวน  30,325,857.57  บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 11,493,642.00 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 8,746,800.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 4,892,095.57 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 3,783,600.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,409,720.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
  2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  52,050.00 บาท 
  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่จ านวน  2,372,214.00  บาท 
  2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  0.00  บาท 
  2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ านวน  0.00  บาท 
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 ค าแถลงงบประมาณ   

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร 
1. รายรับ    
        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 189,965.16 1,150,000.00 602,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

47,221.36 81,500.00 89,500.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 239,101.02 200,000.00 220,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 13,701.00 25,000.00 25,000.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 489,988.54 1,456,500.00 936,500.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 16,313,099.16 19,432,000.00 19,442,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

16,313,099.16 19,432,000.00 19,442,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,321,054.00 18,000,000.00 18,300,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

18,321,054.00 18,000,000.00 18,300,000.00 

รวม 35,124,141.70 38,888,500.00 38,678,500.00 
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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร 
 

2. รำยจ่ำย 

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยจริง 

ปี 2563 
ประมำณกำร 

ปี 2564 
ประมำณกำร 

ปี 2565 

จ่ำยจำกงบประมำณ       

  งบกลาง 11,493,642.00 12,322,885.00 12,928,570.00 

  งบบุคลากร 8,746,800.00 10,507,205.00 9,713,010.00 

  งบด าเนินงาน 4,892,095.57 9,368,850.00 10,178,300.00 

  งบลงทุน 3,783,600.00 4,964,900.00 4,003,500.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,409,720.00 1,714,660.00 1,845,120.00 

  งบรายจ่ายอื่น 0.00 10,000.00 10,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 30,325,857.57 38,888,500.00 38,678,500.00 

      



 

 

    

      

      

ส่วนที่ 2 
 

ข้อบัญญัต ิ
 
 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร 

        

 



ขอ้บญัญติั เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ 5 

 

        

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร 

        

      ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,915,190 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,470,800 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 5,997,960 

  แผนงานสาธารณสุข 795,800 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 824,720 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 410,960 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,264,500 

  แผนงานการเกษตร 70,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 12,928,570 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 38,678,500 
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             รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร 
   

             แผนงานงบกลาง 
                       งาน 

งบกลาง รวม        งบ   

           

             

       งบกลาง 12,928,570 12,928,570 
           งบกลาง 12,928,570 12,928,570 
                     

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                       งาน 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ 

งานบริหาร 
งานคลัง 

งานควบคุม
ภายในและ 

การตรวจสอบ
ภายใน 

รวม 

 งบ   

     

       

 งบบุคลากร 4,510,920 230,000 1,541,770 406,500 6,689,190 
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,311,920 0 0 0 2,311,920 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,199,000 230,000 1,541,770 406,500 4,377,270 
 งบด าเนินงาน 3,236,000 96,000 513,000 101,000 3,946,000 
     ค่าตอบแทน 463,000 21,000 227,000 81,000 792,000 
     ค่าใช้สอย 1,640,000 75,000 190,000 20,000 1,925,000 
     ค่าวัสดุ 730,000 0 96,000 0 826,000 
     ค่าสาธารณูปโภค 403,000 0 0 0 403,000 
 งบลงทุน 193,000 0 13,500 3,500 210,000 
     ค่าครุภัณฑ์ 93,000 0 13,500 3,500 110,000 
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000 0 0 0 100,000 
 งบเงินอุดหนุน 60,000 0 0 0 60,000 
     เงินอุดหนุน 60,000 0 0 0 60,000 
 งบรายจ่ายอ่ืน 10,000 0 0 0 10,000 
     รายจ่ายอื่น 10,000 0 0 0 10,000 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                       งาน 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม        งบ   

           

             

       งบบุคลากร 159,800 159,800 
           เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 159,800 159,800 
       งบด าเนินงาน 1,271,000 1,271,000 
           ค่าตอบแทน 131,000 131,000 
           ค่าใช้สอย 990,000 990,000 
           ค่าวัสดุ 150,000 150,000 
       งบเงินอุดหนุน 40,000 40,000 
           เงินอุดหนุน 40,000 40,000 
                     

แผนงานการศึกษา 
                       งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา 
รวม      งบ   

         

           

     งบบุคลากร 668,500 878,000 1,546,500 
         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 668,500 878,000 1,546,500 
     งบด าเนินงาน 367,400 2,377,900 2,745,300 
         ค่าตอบแทน 97,400 45,000 142,400 
         ค่าใช้สอย 175,000 1,231,900 1,406,900 
         ค่าวัสดุ 95,000 1,101,000 1,196,000 
     งบลงทุน 63,400 18,600 82,000 
         ค่าครุภัณฑ์ 63,400 18,600 82,000 
     งบเงินอุดหนุน 0 1,624,160 1,624,160 
         เงินอุดหนุน 0 1,624,160 1,624,160 
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แผนงานสาธารณสุข 
                 งาน งานบริการสาธารณสุข 

และงานสาธารณสุขอื่น 
รวม        งบ   

           

             

       งบบุคลากร 159,800 159,800 
           เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 159,800 159,800 
       งบด าเนินงาน 636,000 636,000 
           ค่าตอบแทน 161,000 161,000 
           ค่าใช้สอย 305,000 305,000 
           ค่าวัสดุ 170,000 170,000 
                     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                       งาน งานส่งเสริมและสนับสนุน 

ความเข้มแข็งชุมชน 
รวม        งบ   

           

             

       งบบุคลากร 360,720 360,720 
           เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 360,720 360,720 
       งบด าเนินงาน 447,000 447,000 
           ค่าตอบแทน 27,000 27,000 
           ค่าใช้สอย 420,000 420,000 
       งบลงทุน 17,000 17,000 
           ค่าครุภัณฑ์ 17,000 17,000 
                     

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
                       งาน 

งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศาสนา 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
รวม      งบ   

         

           

     งบด าเนินงาน 200,000 90,000 290,000 
         ค่าใช้สอย 200,000 90,000 290,000 
     งบเงินอุดหนุน 95,960 25,000 120,960 
         เงินอุดหนุน 95,960 25,000 120,960 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                 งาน งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

งานก่อสร้าง รวม 
     งบ   

         

           

     งบบุคลากร 502,000 295,000 797,000 
         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 502,000 295,000 797,000 
     งบด าเนินงาน 171,000 602,000 773,000 
         ค่าตอบแทน 22,000 70,000 92,000 
         ค่าใช้สอย 149,000 290,000 439,000 
         ค่าวัสดุ 0 242,000 242,000 
     งบลงทุน 0 3,694,500 3,694,500 
         ค่าครุภัณฑ์ 0 134,500 134,500 
         ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,560,000 3,560,000 
                   

แผนงานการเกษตร 
                       งาน 

งานส่งเสริมการเกษตร 
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

รวม      งบ   

         

           

     งบด าเนินงาน 40,000 30,000 70,000 
         ค่าใช้สอย 20,000 30,000 50,000 
         ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000 
      



ขอ้บญัญติั เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ 10 

 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร 

                       โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจ 
ตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม และโดยอนุมัติของนายอ าเภอวชิรบารมี 

 
ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  
       38,678,500 บาท 

 

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน 
       อุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 38,678,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตาม 
       แผนงานได้ดังนี ้

        แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,915,190 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,470,800 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 5,997,960 

  แผนงานสาธารณสุข 795,800 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 824,720 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 410,960 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,264,500 

  แผนงานการเกษตร 70,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 12,928,570 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 38,678,500 
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รายงานประมาณการรายรับ 
 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร 
                  รายรับจริง ประมาณการ 

     ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
   หมวดภาษีอากร             
        ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 838,001.67 690.00 450,000.00 -100.00 % 0.00 
        ภาษีบ ารุงท้องท่ี 139,621.00 2,302.00 150,000.00 -100.00 % 0.00 
        ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 29,604.08 400,000.00 0.00 % 400,000.00 
        ภาษีป้าย 166,426.08 157,369.08 150,000.00 33.33 % 200,000.00 
        อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00 
   รวมหมวดภาษีอากร 1,144,048.75 189,965.16 1,150,000.00     602,000.00 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
            

        ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
การขายสุรา 

1,455.00 1,425.90 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

        ค่าธรรมเนียมในการ 
ออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ี
จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

0.00 100.00 0.00 100.00 % 1,000.00 

        ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้ง
แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา 

240.00 100.00 1,000.00 -50.00 % 500.00 

        ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ 
การควบคุมอาคาร 

1,537.35 13,775.46 5,000.00 100.00 % 10,000.00 

        ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน
พาณิชย์ 

890.00 330.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00 

        ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดิน
และถมดิน 

0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00 

        ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 104.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
        ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมาย

จราจรทางบก 
0.00 14,000.00 10,000.00 20.00 % 12,000.00 

        ค่าปรับการผิดสัญญา 39,672.00 0.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00 
        ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า

ส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
16,850.00 16,850.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 

        ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม

อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นท่ี
เกิน 200 ตารางเมตร 

0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

   



ขอ้บญัญติั เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ 13 

 

 
รายรับจริง ประมาณการ 

   

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

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับ 
การควบคุมอาคาร 

162.00 640.00 500.00 0.00 % 500.00 

        ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 91.50 0.00 500.00 0.00 % 500.00 
   รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

และใบอนุญาต 
61,001.85 47,221.36 81,500.00     89,500.00 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             
        ดอกเบี้ย 157,725.71 239,101.02 200,000.00 10.00 % 220,000.00 
   รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 157,725.71 239,101.02 200,000.00     220,000.00 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             
        ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00 
        ค่าขายแบบพิมพ์และค าร้อง 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00 
        รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 10,050.00 13,701.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00 
   รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 10,050.00 13,701.00 25,000.00     25,000.00 
   หมวดภาษีจัดสรร             
        ภาษีรถยนต์ 360,389.85 391,134.32 370,000.00 2.70 % 380,000.00 
        ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 

ก าหนดแผนฯ 
8,996,402.96 8,358,079.48 10,000,000.00 0.00 % 10,000,000.00 

        ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 
จัดสรรรายได้ฯ 

2,088,510.66 2,078,270.18 2,200,000.00 0.00 % 2,200,000.00 

        ภาษีธุรกิจเฉพาะ 37,498.36 42,038.57 50,000.00 0.00 % 50,000.00 
        ภาษีสรรพสามิต 4,908,431.67 4,256,557.62 5,200,000.00 0.00 % 5,200,000.00 
        อากรประมง 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
        ค่าภาคหลวงแร่ 50,705.02 42,644.91 50,000.00 0.00 % 50,000.00 
        ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 43,309.27 37,830.08 40,000.00 0.00 % 40,000.00 
        ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน 

1,459,015.00 1,073,934.00 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00 

        ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ า
บาดาล 

21,425.00 32,610.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 

   รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,965,687.79 16,313,099.16 19,432,000.00     19,442,000.00 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             
        เงินอุดหนุนท่ัวไป 17,769,737.00 18,321,054.00 18,000,000.00 1.67 % 18,300,000.00 
   รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,769,737.00 18,321,054.00 18,000,000.00     18,300,000.00 
   รวมทุกหมวด 37,108,251.10 35,124,141.70 38,888,500.00     38,678,500.00 
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                              รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  38,678,500   บาท  แยกเป็น 

   
รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 602,000 บาท 

  
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 400,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ภาษีป้าย จ านวน 200,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
อากรการฆ่าสัตว์ จ านวน 2,000 บาท 

    
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 

  

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 89,500 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร 

จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว  
เพื่อการโฆษณา 

จ านวน 500 บาท 

    ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 10,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   
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ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 12,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 40,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ 

จ านวน 20,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
ในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 500 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จ านวน 500 บาท 

    
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 

  

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 220,000 บาท 

  
ดอกเบี้ย จ านวน 220,000 บาท 

    
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 

  

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 25,000 บาท 

  
ค่าขายแบบพิมพ์และค าร้อง จ านวน 10,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จ านวน 15,000 บาท 

    

ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,442,000 บาท 

  
ภาษีรถยนต์ จ านวน 380,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

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

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

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

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 50,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 5,200,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
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 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล จ านวน 20,000 บาท 

    
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 

  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 18,300,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 18,300,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   
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                รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี    จังหวัดพิจิตร 

 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

   แผนงานงบกลาง             

   งบกลาง             

     งบกลาง             

     งบกลาง             

       เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 63,565 59,111 95,000 5.26 % 100,000 

       เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,064 2,581 5,000 0 % 5,000 

       เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 7,965,400 8,317,400 8,660,000 0 % 8,660,000 

       เบี้ยยังชีพความพิการ 2,612,800 2,776,800 3,000,000 0 % 3,000,000 

       เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 15,500 18,000 24,000 0 % 24,000 

       เงินส ารองจ่าย 33,945 8,070 200,000 200 % 600,000 

       รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน             

         เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 0 0 0 100 % 407,570 

         ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0 10,000 20 % 12,000 

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

30,000 
 

 
 

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

   



ขอ้บญัญติั เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ 18 

 

 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 
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       เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 173,370 191,680 417,770 -100 % 0 

   รวมงบกลาง 10,987,644 11,493,642 12,531,770     12,928,570 

   รวมงบกลาง 10,987,644 11,493,642 12,531,770     12,928,570 

   รวมงบกลาง 10,987,644 11,493,642 12,531,770     12,928,570 

   รวมแผนงานงบกลาง 10,987,644 11,493,642 12,531,770     12,928,570 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป             

   งานบริหารทั่วไป             

     งบบุคลากร             

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             

       เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 446,760 379,440 31,620 1,525.81 % 514,080 

       ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 36,840 31,560 24,580 71.36 % 42,120 

       ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 36,840 31,560 42,120 0 % 42,120 

       ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400 

       ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานกุารสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,973,108 1,778,400 1,713,600 -5.04 % 1,627,200 

   รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,579,948 2,307,360 1,898,320     2,311,920 

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,367,330 2,370,120 2,700,000 -33.33 % 1,800,000 

       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 84,000 84,000 150,000 -44 % 84,000 

       เงินประจ าต าแหน่ง 126,000 126,000 150,000 -2 % 147,000 

       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 440,280 458,880 500,000 -67 % 165,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 
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       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 37,980 23,520 100,000 -97 % 3,000 

   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,055,590 3,062,520 3,600,000     2,199,000 

   รวมงบบุคลากร 5,635,538 5,369,880 5,498,320     4,510,920 

     งบด าเนินงาน             

     ค่าตอบแทน             

       ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 123,350 162,400 200,000 50 % 300,000 

       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 50,000 -60 % 20,000 

       ค่าเช่าบ้าน 76,500 78,000 117,000 -20.51 % 93,000 

       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 40,000 

         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจ า 0 0 0 100 % 10,000 

   รวมค่าตอบแทน 199,850 240,400 377,000     463,000 

     ค่าใช้สอย             

       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             

         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 842,312.3 713,072 1,010,000 -45.54 % 550,000 

       รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธกีาร 26,950 49,200 60,000 33.33 % 80,000 

       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 37,150 47,460 100,000 -50 % 50,000 

         ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 36,300 73,200 150,000 -53.33 % 70,000 

         โครงการการประเมินการปฏิบัติราชการและประเมินความพึงพอใจต่อการบริการ 18,000 18,000 40,000 0 % 40,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 
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         โครงการจัดการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต. 0 0 0 100 % 300,000 

         โครงการจัดการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต. 0 0 300,000 -100 % 0 

         โครงการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 0 0 20,000 -100 % 0 

         โครงการตามรอยเท้าพอ่ในดวงใจ 0 0 50,000 -100 % 0 

         โครงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 0 0 15,000 -100 % 0 

   
      

โครงการบูรณาการการชว่ยเหลือประชาชน อุดหนุนสถานทีก่ลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลอืประชาชนของ 
อปท.ในเขตอ าเภอวชิรบารม ี

0 40,000 0 0 % 0 

         โครงการปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ 0 0 50,000 -100 % 0 

         โครงการปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ 0 0 0 100 % 50,000 

         โครงการประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.หนองหลุม 2,672.86 2,672.86 10,000 0 % 10,000 

         โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต าบลหนองหลุม 0 0 250,000 0 % 250,000 

         โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน 198,960 205,700 0 0 % 0 

         โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 0 0 10,000 -100 % 0 

         โครงการรณรงค์ให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตย 0 0 10,000 -100 % 0 

         โครงการรณรงค์ให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตย 0 0 0 100 % 10,000 

         โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน 26,145 0 50,000 -100 % 0 

         โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง 0 0 10,000 -100 % 0 

         โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 10,000 

   

      
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
ครู และพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 

0 0 0 100 % 20,000 
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      ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

   
      

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
ครู และพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

0 11,240 15,000 -100 % 0 

   
      

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนกังานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล และพนักงานจา้งตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

5,360 0 0 0 % 0 

       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 48,180.33 179,565.47 140,000 42.86 % 200,000 

   รวมค่าใช้สอย 1,242,030.49 1,340,110.33 2,290,000     1,640,000 

     ค่าวัสด ุ             

       วัสดุส านักงาน 92,849 134,535 284,000 -47.18 % 150,000 

       วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 20,631.15 4,593.5 50,000 0 % 50,000 

       วัสดุงานบ้านงานครัว 23,887.2 31,685 50,000 0 % 50,000 

       วัสดุก่อสร้าง 3,710 22,305 50,000 0 % 50,000 

       วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 8,070 50,000 0 % 50,000 

       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 111,280 99,270 175,000 42.86 % 250,000 

       วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 4,720 15,180 30,000 0 % 30,000 

       วัสดุคอมพิวเตอร ์ 57,940 35,740 100,000 0 % 100,000 

   รวมค่าวัสด ุ 315,017.35 351,378.5 789,000     730,000 

     ค่าสาธารณูปโภค             

       ค่าไฟฟ้า 261,036.75 281,819.35 300,000 0 % 300,000 

       ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 6,136 7,358 15,000 0 % 15,000 

       ค่าบริการโทรศัพท ์ 3,366.65 2,843.95 15,000 0 % 15,000 

       ค่าบริการไปรษณีย ์ 2,621 3,816 20,000 0 % 20,000 
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       ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 32,100 32,100 50,000 0 % 50,000 

       ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้ง 0 0 0 100 % 3,000 

   รวมค่าสาธารณปูโภค 305,260.4 327,937.3 400,000     403,000 

   รวมงบด าเนินงาน 2,062,158.24 2,259,826.13 3,856,000     3,236,000 

     งบลงทุน             

     ค่าครุภัณฑ ์             

       ครุภัณฑ์ส านักงาน             

         เก้าอี้ท างาน ระดับบริหารท้องถิ่น 0 0 3,500 -100 % 0 

         เก้าอี้ท างานประเภทช านาญการ 0 3,500 0 0 % 0 

         เก้าอี้ท างานประเภทปฏบิัติการ 3,500 0 0 0 % 0 

         เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทีย ู 0 23,000 0 0 % 0 

         เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 20,000 บีทีย ู 0 0 30,600 -100 % 0 

         เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทีย ู 0 0 46,100 -100 % 0 

         เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทีย ู 0 51,200 0 0 % 0 

         ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,000 5,500 5,500 -100 % 0 

         ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ทรงเต้ีย 5,500 0 0 0 % 0 

         โต๊ะท างาน 0 0 6,200 -100 % 0 

         โต๊ะประชุม 0 5,900 0 0 % 0 

         โต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 0 60,000 -100 % 0 

         โต๊ะหินอ่อน 7,950 6,000 0 0 % 0 
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       ครุภัณฑ์ก่อสร้าง             

         เครื่องเช่ือมไฟฟ้า 0 0 3,800 -100 % 0 

       ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ             

         เครื่องขยายเสียงแบบคาดเอว 0 0 0 100 % 19,000 

         เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง 0 0 20,000 -100 % 0 

       ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             

         เครื่องตัดหญ้า 9,500 0 0 0 % 0 

         เครื่องท าน้ าเย็น 0 0 0 100 % 8,000 

       ครุภัณฑ์โรงงาน             

         สว่านไฟฟ้า 0 0 6,500 -100 % 0 

       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์             

         เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน       0 16,800 0 0 % 0 

         เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 0 0 0 100 % 16,000 

         เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer)       0 4,200 0 0 % 0 

         เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA       0 0 2,500 -100 % 0 

       ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             

         ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 47,565 0 50,000 0 % 50,000 

   รวมค่าครุภัณฑ ์ 85,015 116,100 234,700     93,000 

     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

       ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ             
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         โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 2 ข้าง 443,000 0 0 0 % 0 

       ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             

         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหลังที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหลุม 86,000 0 0 0 % 0 

       ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

         ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 13,590 365,000 100,000 0 % 100,000 

         โครงการปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก พร้อมรั้วที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 50,000 0 0 0 % 0 

         โครงการปรับปรุงอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 120,000 0 0 0 % 0 

   รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 712,590 365,000 100,000     100,000 

   รวมงบลงทุน 797,605 481,100 334,700     193,000 

     งบเงินอุดหนุน             

     เงินอุดหนุน             

       เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

         โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอวชิรบารมี 0 0 40,000 -100 % 0 

   
      

อุดหนุนโครงการบูรณาการ การช่วยเหลือประชาชน อุดหนุนสถานทีก่ลาง ศูนย์ปฏิบัตกิารร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. ในเขตอ าเภอวชิรบารมี 

40,000 0 0 0 % 0 

       เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

   
      

โครงการการจัดงานวันครบรอบสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 13 ตุลาคม 

0 0 10,000 -100 % 0 

   
      

โครงการการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 28 กรกฎาคม 

0 50,000 0 0 % 0 

   
      

โครงการการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 12 สิงหาคม 

0 10,000 0 0 % 0 
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โครงการการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 5 ธันวาคม 

0 0 20,000 -100 % 0 

   
      

โครงการการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 28 กรกฎาคม 

0 0 20,000 -50 % 10,000 

   
      

โครงการการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหีลวง 
12 สิงหาคม 

0 0 10,000 -100 % 0 

         โครงการการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 0 0 10,000 0 % 10,000 

         โครงการการจัดงานวันปยิมหาราช 23 ตุลาคม 0 0 10,000 0 % 10,000 

   
      

โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และวันพอ่แห่งชาต ิ5 ธันวาคม 

0 0 0 100 % 10,000 

   
      

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 13 ตุลาคม 

0 0 0 100 % 10,000 

   
      

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแมแ่ห่งชาติ 12 สิงหาคม 

0 0 0 100 % 10,000 

         อุดหนุนโครงการจัดงานเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 3 มิถุนายน 0 10,000 0 0 % 0 

   รวมเงินอุดหนุน 40,000 70,000 120,000     60,000 

   รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 70,000 120,000     60,000 

     งบรายจ่ายอ่ืน             

     รายจ่ายอ่ืน             

       รายจ่ายอื่น             

         รายจ่ายอื่น 0 0 10,000 0 % 10,000 

   รวมรายจา่ยอ่ืน 0 0 10,000     10,000 
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   รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 0 
 

    10,000 

   รวมงานบรหิารทั่วไป 8,535,301.24 8,180,806.13 9,819,020     8,009,920 

   งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ             

     งบบุคลากร             

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 230,000 

   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     230,000 

   รวมงบบุคลากร 0 0 0     230,000 

     งบด าเนินงาน             

     ค่าตอบแทน             

       ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 20,000 

       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000 

   รวมค่าตอบแทน 0 0 0     21,000 

     ค่าใช้สอย             

       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000 

         ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 15,000 

         โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 0 0 0 100 % 10,000 

         โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน 0 0 0 100 % 40,000 

   รวมค่าใช้สอย 0 0 0     75,000 
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   รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     96,000 

   รวมงานวางแผนสถิติและวชิาการ 0 0 0     326,000 

   งานบริหารงานคลัง             

     งบบุคลากร             

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 790,530 838,020 1,200,000 -3.83 % 1,154,000 

       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 40,000 -100 % 0 

       เงินประจ าต าแหน่ง 0 0 21,000 0 % 21,000 

       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 458,217.42 496,680 600,000 -38.87 % 366,770 

       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 9,800.81 3,420 50,000 -100 % 0 

   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,258,548.23 1,338,120 1,911,000     1,541,770 

   รวมงบบุคลากร 1,258,548.23 1,338,120 1,911,000     1,541,770 

     งบด าเนินงาน             

     ค่าตอบแทน             

       ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 60,000 0 % 60,000 

       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000 

       ค่าเช่าบ้าน 78,000 90,000 117,000 0 % 117,000 

       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจ า 0 0 0 100 % 40,000 

   รวมค่าตอบแทน 82,200 92,529 207,000     227,000 
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     ค่าใช้สอย             

       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             

         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 5,139 120,000 -33.33 % 80,000 

       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 19,332 13,524 50,000 0 % 50,000 

         ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 36,500 11,700 50,000 0 % 50,000 

         โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 395,000 0 0 % 0 

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

   รวมค่าใช้สอย 55,832 427,813 230,000     190,000 

     ค่าวัสด ุ             

       วัสดุส านักงาน 15,800 35,097.9 50,000 0 % 50,000 

       วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 941.6 0 3,000 0 % 3,000 

       วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 350 0 3,000 0 % 3,000 

       วัสดุคอมพิวเตอร ์ 10,980 24,910 40,000 0 % 40,000 

   รวมค่าวัสด ุ 28,071.6 60,007.9 96,000     96,000 

   รวมงบด าเนินงาน 166,103.6 580,349.9 533,000     513,000 

     งบลงทุน             

     ค่าครุภัณฑ ์             

       ครุภัณฑ์ส านักงาน             

         เก้าอี้ท างาน ระดับช านาญการ 0 0 0 100 % 3,500 
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       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์             

         เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 16,000 0 17,000 -100 % 0 

         เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 4,300 0 4,300 -100 % 0 

         เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network       0 10,000 0 0 % 0 

       ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             

         ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 10,000 0 % 10,000 

   รวมค่าครุภัณฑ ์ 20,300 10,000 31,300     13,500 

   รวมงบลงทุน 20,300 10,000 31,300     13,500 

   รวมงานบรหิารงานคลัง 1,444,951.83 1,928,469.9 2,475,300     2,068,270 

   งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน             

     งบบุคลากร             

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 406,500 

   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     406,500 

   รวมงบบุคลากร 0 0 0     406,500 

     งบด าเนินงาน             

     ค่าตอบแทน             

       ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 20,000 

       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000 

       ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 60,000 
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   รวมค่าตอบแทน 0 0 0     81,000 

     ค่าใช้สอย             

       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000 

         ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 10,000 

   รวมค่าใช้สอย 0 0 0     20,000 

   รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     101,000 

     งบลงทุน             

     ค่าครุภัณฑ ์             

       ครุภัณฑ์ส านักงาน             

         เก้าอี้ท างาน ระดับช านาญการ 0 0 0 100 % 3,500 

   รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 0 0     3,500 

   รวมงบลงทุน 0 0 0     3,500 

   รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0     511,000 

   รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,980,253.07 10,109,276.03 12,294,320     10,915,190 

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน             

   งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน             

     งบด าเนินงาน             

     ค่าใช้สอย             

       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             
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         โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทอ้งถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 5,420 7,555 10,000 -100 % 0 

         โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทอ้งถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 4,080 0 10,000 -100 % 0 

         โครงการอบรมวินัยจราจร 0 0 10,000 -100 % 0 

   รวมค่าใช้สอย 9,500 7,555 30,000     0 

   รวมงบด าเนินงาน 9,500 7,555 30,000     0 

   รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน 9,500 7,555 30,000     0 

   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั             

     งบบุคลากร             

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 138,500 

       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 21,300 

   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     159,800 

   รวมงบบุคลากร 0 0 0     159,800 

     งบด าเนินงาน             

     ค่าตอบแทน             

       ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 100,000 

       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000 

       ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 21,000 

       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจ า 0 0 0 100 % 5,000 
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   รวมค่าตอบแทน 
 

0 0 0     131,000 

     ค่าใช้สอย             

       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             

         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 650,000 

       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000 

         ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 10,000 

         โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทอ้งถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 0 0 0 100 % 20,000 

         โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทอ้งถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 0 0 0 100 % 20,000 

   
      

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสาภัยพิบัตปิระจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม 

0 0 131,115 14.4 % 150,000 

         โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (หลกัสูตรจัดตั้ง) 0 0 10,000 900 % 100,000 

         โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 6,360 0 20,000 -100 % 0 

         โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันภัยและการระงับอัคคีภัยเบือ้งต้นในสถานศึกษา 17,360 11,320 20,000 -100 % 0 

         โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภยัและการระงับอัคคีภัยแก่ประชาชน 0 0 0 100 % 20,000 

         โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภยัและการระงับอัคคีภัยแก่ประชาชน 18,760 0 20,000 -100 % 0 

         โครงการอบรมวินัยจราจร 0 0 0 100 % 10,000 

   รวมค่าใช้สอย 42,480 11,320 201,115     990,000 

     ค่าวัสด ุ             

       วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 4,863.15 0 5,000 0 % 5,000 
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       วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 18,598 0 25,000 0 % 25,000 

       วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 0 0 20,000 0 % 20,000 

       วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000 0 50,000 0 % 50,000 

       วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 49,775 50,000 0 % 50,000 

   รวมค่าวัสด ุ 53,461.15 49,775 150,000     150,000 

   รวมงบด าเนินงาน 95,941.15 61,095 351,115     1,271,000 

     งบลงทุน             

     ค่าครุภัณฑ ์             

       ครุภัณฑ์การเกษตร             

         เล่ือยโซ่ยนต ์ 0 0 6,500 -100 % 0 

   รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 0 6,500     0 

   รวมงบลงทุน 0 0 6,500     0 

     งบเงินอุดหนุน             

     เงินอุดหนุน             

       เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

         โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอวชิรบารมี 0 0 0 100 % 40,000 

   รวมเงินอุดหนุน 0 0 0     40,000 

   รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0     40,000 

   รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 95,941.15 61,095 357,615     1,470,800 

   รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 105,441.15 68,650 387,615     1,470,800 
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   แผนงานการศึกษา             

   งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา             

     งบบุคลากร             

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 841,500 900,300 1,130,000 -44.56 % 626,500 

       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 45,000 -100 % 0 

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

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

       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 307,800 318,720 334,885 -100 % 0 

       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 17,460 12,420 100,000 -100 % 0 

   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,247,260 1,315,440 1,735,885     668,500 

   รวมงบบุคลากร 1,247,260 1,315,440 1,735,885     668,500 

     งบด าเนินงาน             

     ค่าตอบแทน             

       ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 70,000 -57.14 % 30,000 

       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000 

       ค่าเช่าบ้าน 0 0 27,000 20 % 32,400 

       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจ า 0 0 0 100 % 30,000 

   รวมค่าตอบแทน 12,600 13,929 142,000     97,400 
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     ค่าใช้สอย             

       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             

         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 201,300 196,800 320,000 -60.94 % 125,000 

       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 9,022 2,265 50,000 -60 % 20,000 

         ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 33,500 6,700 50,000 -60 % 20,000 

         โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชพีครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหลุม 0 0 20,000 -100 % 0 

       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,300 1,000 5,000 100 % 10,000 

   รวมค่าใช้สอย 248,122 206,765 445,000     175,000 

     ค่าวัสด ุ             

       วัสดุส านักงาน 10,763 19,330 30,000 33.33 % 40,000 

       วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 0 3,000 0 % 3,000 

       วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 2,000 0 % 2,000 

       วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0 24,000 40,000 25 % 50,000 

   รวมค่าวัสด ุ 10,763 43,330 75,000     95,000 

   รวมงบด าเนินงาน 271,485 264,024 662,000     367,400 

     งบลงทุน             

     ค่าครุภัณฑ ์             

       ครุภัณฑ์ส านักงาน             

         เก้าอี้ท างาน (ระดับปฏิบัติการ) 0 0 0 100 % 3,500 
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         เก้าอี้ท างาน ประเภท อ านวยการ 5,000 0 0 0 % 0 

         ตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน 0 0 0 100 % 5,500 

       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์             

         เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 0 0 0 100 % 17,000 

         เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 0 0 0 100 % 16,000 

         เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network 10,000 0 0 0 % 0 

         เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 0 0 0 100 % 8,900 

         เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 2,500 

       ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             

         ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 10,000 0 % 10,000 

   รวมค่าครุภัณฑ ์ 15,000 0 10,000     63,400 

   รวมงบลงทุน 15,000 0 10,000     63,400 

   รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 1,533,745 1,579,464 2,407,885     1,099,300 

   งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา             

     งบบุคลากร             

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 630,000 

       เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 84,000 

       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 162,000 

       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 0 0 0 100 % 2,000 
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   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     878,000 

   รวมงบบุคลากร 0 0 0     878,000 

     งบด าเนินงาน             

     ค่าตอบแทน             

       ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 30,000 

       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000 

       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจ า 0 0 0 100 % 10,000 

   รวมค่าตอบแทน 0 0 0     45,000 

     ค่าใช้สอย             

       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             

         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 355,000 

       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000 

         ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 30,000 

         โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 76,524 102,935 120,000 0 % 120,000 

         โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชพีครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหลุม 0 0 0 100 % 20,000 

         โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 438,430 393,510 644,850 3.42 % 666,900 

       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 500 10,000 0 % 10,000 

   รวมค่าใช้สอย 514,954 496,945 774,850     1,231,900 
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     ค่าวัสด ุ             

       วัสดุส านักงาน 13,398 25,595 30,000 0 % 30,000 

       วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 4,964.8 7,318.8 10,000 0 % 10,000 

       วัสดุงานบ้านงานครัว 24,970 16,820 30,000 3,120 % 966,000 

       ค่าอาหารเสริม (นม) 670,765.96 602,444.54 936,000 -100 % 0 

       วัสดุก่อสร้าง 4,180 2,190 20,000 0 % 20,000 

       วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 0 0 5,000 0 % 5,000 

       วัสดุการเกษตร 0 9,915 10,000 0 % 10,000 

       วัสดุคอมพิวเตอร ์ 15,600 15,600 20,000 50 % 30,000 

       วัสดุการศึกษา 0 0 30,000 0 % 30,000 

   รวมค่าวัสด ุ 733,878.76 679,883.34 1,091,000     1,101,000 

   รวมงบด าเนินงาน 1,248,832.76 1,176,828.34 1,865,850     2,377,900 

     งบลงทุน             

     ค่าครุภัณฑ ์             

       ครุภัณฑ์ส านักงาน             

         ชั้นเก็บเอกสาร 5,500 0 0 0 % 0 

         ชั้นวางโทรทัศน์ 10,000 0 0 0 % 0 

         โต๊ะพับอเนกประสงค์ 9,000 0 0 0 % 0 

         โต๊ะหินอ่อน 0 10,800 0 0 % 0 

         พัดลมติดผนัง 0 10,800 0 0 % 0 
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       ครุภัณฑ์การศึกษา             

         เครื่องเล่นพัฒนาการ (ชุดบ้านน้อย 2 ชั้น) 0 0 103,500 -100 % 0 

       ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์             

         เครื่องชั่งน้ าหนักแบบดิจิตอล 0 6,000 0 0 % 0 

         ตู้ยาสามัญประจ าบา้น 0 1,900 0 0 % 0 

       ครุภัณฑ์กีฬา             

         เครื่องเล่นพัฒนาการ (แทรมโพลีน) 0 0 67,500 -100 % 0 

       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์             

         เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 0 0 4,300 100 % 8,600 

         เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 7,500 0 0 % 0 

       ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             

         ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 10,000 0 % 10,000 

   รวมค่าครุภัณฑ ์ 24,500 37,000 185,300     18,600 

     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

       ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ             

         โครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลุม 187,000 0 0 0 % 0 

         โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 0 0 200,000 -100 % 0 

         โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวัยาง 0 0 500,000 -100 % 0 

         โครงการปรับปรุงอาคารเรียนของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลุุม 0 75,000 0 0 % 0 

   รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 187,000 75,000 700,000     0 
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   รวมงบลงทุน 211,500 112,000 885,300     18,600 

     งบเงินอุดหนุน             

     เงินอุดหนุน             

       เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

         โครงการเข้าค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน 0 0 62,160 0 % 62,160 

         โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (เขา้ค่ายคุณธรรมนักเรียน) 0 0 0 100 % 50,000 

         โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (เขา้ค่ายคุณธรรมนักเรียน) 0 50,000 0 0 % 0 

         อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตต าบลหนองหลุม 1,435,540 1,274,720 1,440,000 5 % 1,512,000 

   รวมเงินอุดหนุน 1,435,540 1,324,720 1,502,160     1,624,160 

   รวมงบเงินอุดหนุน 1,435,540 1,324,720 1,502,160     1,624,160 

   รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,895,872.76 2,613,548.34 4,253,310     4,898,660 

   รวมแผนงานการศึกษา 4,429,617.76 4,193,012.34 6,661,195     5,997,960 

   แผนงานสาธารณสุข             

   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน             

     งบบุคลากร             

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 138,500 

       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 21,300 

   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     159,800 

   รวมงบบุคลากร 0 0 0     159,800 
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     งบด าเนินงาน             

     ค่าตอบแทน             

       ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 155,000 

       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000 

       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจ า 0 0 0 100 % 5,000 

   รวมค่าตอบแทน 0 0 0     161,000 

     ค่าใช้สอย             

       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000 

         ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 10,000 

   
      

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บา้น/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

0 0 0 100 % 100,000 

   
      

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บา้น/ชุมชน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

0 0 144,000 -100 % 0 

         โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและตรวจเยี่ยมสถานที่และผูป้ระกอบอาหารในต าบลหนองหลุม 0 0 0 100 % 20,000 

   
      

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมแ่ละเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟา้มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี 

0 0 0 100 % 40,000 

   
      

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมแ่ละเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟา้มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี 

0 0 36,000 -100 % 0 

         โครงการสร้างสุขเพิ่มทักษะชีวิต  แกนน าเยาวชนต าบลหนองหลุม 0 0 10,000 -100 % 0 

         โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอาย ุ ใส่ใจสุขภาพต าบลหนองหลุม 0 0 0 100 % 25,000 
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         โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอาย ุ ใส่ใจสุขภาพต าบลหนองหลุม 0 16,200 25,000 -100 % 0 

         โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็งเต้านม 0 0 60,000 -100 % 0 

         โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็งเต้านม 0 0 0 100 % 100,000 

         โครงการอนามัยวัยเจริญพันธุ์ต าบลหนองหลุม 0 0 20,000 -100 % 0 

   รวมค่าใช้สอย 0 16,200 295,000     305,000 

     ค่าวัสด ุ             

       วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 58,410 97,570 170,000 0 % 170,000 

   รวมค่าวัสด ุ 58,410 97,570 170,000     170,000 

   รวมงบด าเนินงาน 58,410 113,770 465,000     636,000 

   รวมงานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน 58,410 113,770 465,000     795,800 

   รวมแผนงานสาธารณสขุ 58,410 113,770 465,000     795,800 

   แผนงานเคหะและชมุชน             

   งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับเคหะและชมุชน             

     งบบุคลากร             

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 646,200 681,360 730,000 -100 % 0 

       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 20,000 -100 % 0 

       เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0 

       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 60,000 -100 % 0 

       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 0 0 10,000 -100 % 0 
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   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 688,200 723,360 862,000     0 

   รวมงบบุคลากร 688,200 723,360 862,000     0 

     งบด าเนินงาน             

     ค่าตอบแทน             

       ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 50,000 -100 % 0 

       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0 

       ค่าเช่าบ้าน 41,000 48,000 48,000 -100 % 0 

   รวมค่าตอบแทน 41,000 48,000 103,000     0 

     ค่าใช้สอย             

       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             

         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 98,400 96,508 107,000 -100 % 0 

       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 12,568 240 20,000 -100 % 0 

         ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 10,300 5,700 23,000 -100 % 0 

       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 11,100 9,750 40,000 -100 % 0 

   รวมค่าใช้สอย 132,368 112,198 190,000     0 

     ค่าวัสด ุ             

       วัสดุส านักงาน 3,830 18,950 30,000 -100 % 0 

       วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 0 2,000 -100 % 0 

       วัสดุก่อสร้าง 0 0 20,000 -100 % 0 
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       วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 2,000 -100 % 0 

       วัสดุคอมพิวเตอร ์ 26,800 35,740 60,000 -100 % 0 

   รวมค่าวัสด ุ 30,630 54,690 114,000     0 

   รวมงบด าเนินงาน 203,998 214,888 407,000     0 

     งบลงทุน             

     ค่าครุภัณฑ ์             

       ครุภัณฑ์ส านักงาน             

         ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ทรงเต้ีย 5,500 0 0 0 % 0 

       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์             

         เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network       0 9,500 0 0 % 0 

         เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500 0 0 0 % 0 

       ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             

         ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 30,000 -100 % 0 

   รวมค่าครุภัณฑ ์ 8,000 9,500 30,000     0 

   รวมงบลงทุน 8,000 9,500 30,000     0 

   รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 900,198 947,748 1,299,000     0 

   งานไฟฟ้าและประปา             

     งบด าเนินงาน             

     ค่าใช้สอย             

       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             

   



ขอ้บญัญติั เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ 45 

 

 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 45,000 -100 % 0 

   รวมค่าใช้สอย 0 0 45,000     0 

     ค่าวัสด ุ             

       วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 39,411.5 35,802.2 100,000 -100 % 0 

   รวมค่าวัสด ุ 39,411.5 35,802.2 100,000     0 

   รวมงบด าเนินงาน 39,411.5 35,802.2 145,000     0 

   รวมงานไฟฟ้าและประปา 39,411.5 35,802.2 145,000     0 

   รวมแผนงานเคหะและชุมชน 939,609.5 983,550.2 1,444,000     0 

   แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน             

   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชน             

     งบบุคลากร             

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 180,720 

       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 180,000 

   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     360,720 

   รวมงบบุคลากร 0 0 0     360,720 

     งบด าเนินงาน             

     ค่าตอบแทน             

       ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 20,000 

       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000 
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       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจ า 0 0 0 100 % 5,000 

   รวมค่าตอบแทน 0 0 0     27,000 

     ค่าใช้สอย             

       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 15,000 

         ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 15,000 

         โครงการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชน 22,330 0 30,000 0 % 30,000 

         โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแขง็ 0 0 20,000 -100 % 0 

         โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรนุแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 0 0 20,000 0 % 20,000 

         โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจา่ย 0 0 15,000 -100 % 0 

         โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ 0 0 10,000 0 % 10,000 

         โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการท าขนมไทย 0 0 0 100 % 20,000 

         โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการท าขนมไทย 0 0 20,000 -100 % 0 

         โครงการฝึกอบรมอาชพีและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชน 0 0 20,000 -100 % 0 

         โครงการพลังครอบครัวร่วมท าความดีเพื่อสร้างสรรค์สังคม 0 0 20,000 0 % 20,000 

         โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน และแกนน ากลุ่มต่างๆในต าบลหนองหลุม 0 0 0 100 % 200,000 

         โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน ผู้น าหมู่บ้านและแกนน ากลุ่มต่างๆในต าบลหนองหลุม 0 0 200,000 -100 % 0 

         โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบลหนองหลุม 0 0 20,000 -100 % 0 

         โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบลหนองหลุม 0 0 0 100 % 20,000 
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         โครงการส่งเสริมการด าเนินงานธนาคารขยะในชุมชน 0 0 0 100 % 10,000 

         โครงการส่งเสริมการด าเนินงานธนาคารขยะในชุมชน 0 0 10,000 -100 % 0 

   
      

โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงของครอบครัว  และพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายองค์กรสตรีหมู่บ้าน (กสพม.) ต าบลหนองหลุม 

0 0 20,000 0 % 20,000 

         โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและตรวจเยี่ยมสถานที่และผูป้ระกอบอาหารในต าบลหนองหลุม 0 0 15,000 -100 % 0 

         โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพของกลุ่มสตรี 0 0 15,000 -100 % 0 

         โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพ ท าข้าวเกรียบ 18,380 0 0 0 % 0 

         โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชมุชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 0 0 20,000 -100 % 0 

         โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในต าบลหนองหลุม 0 0 0 100 % 20,000 

         โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุต าบลหนองหลุม 0 0 0 100 % 20,000 

   รวมค่าใช้สอย 40,710 0 455,000     420,000 

   รวมงบด าเนินงาน 40,710 0 455,000     447,000 

     งบลงทุน             

     ค่าครุภัณฑ ์             

       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์             

         เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 0 0 0 100 % 17,000 

   รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 0 0     17,000 

   รวมงบลงทุน 0 0 0     17,000 

   รวมงานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 40,710 0 455,000     824,720 

   รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
 

40,710 0 455,000     824,720 
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   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ             

   งานกีฬาและนันทนาการ             

     งบด าเนินงาน             

     ค่าใช้สอย             

       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             

         โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 120,000 171,272 200,000 0 % 200,000 

   รวมค่าใช้สอย 120,000 171,272 200,000     200,000 

   รวมงบด าเนินงาน 120,000 171,272 200,000     200,000 

     งบเงินอุดหนุน             

     เงินอุดหนุน             

       เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

   
      

อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ อ าเภอวชิรบารมี จังหวัด
พิจิตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

62,500 0 0 0 % 0 

       เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

         โครงการกีฬาต้านยาเสพติด (หนองหลุมเกมส์) 0 0 0 100 % 95,960 

         โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับอ าเภอ อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 0 0 62,500 -100 % 0 

         อุดหนุนโครงการกีฬาต้านยาเสพติด (หนองหลุมเกมส์) 20,000 0 20,000 -100 % 0 

   รวมเงินอุดหนุน 82,500 0 82,500     95,960 

   รวมงบเงินอุดหนุน 82,500 0 82,500     95,960 

   รวมงานกีฬาและนันทนาการ 
 

202,500 171,272 282,500     295,960 
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   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น             

     งบด าเนินงาน             

     ค่าใช้สอย             

       รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธกีาร 0 0 10,000 0 % 10,000 

       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             

         โครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ห่วงใยผู้สูงอายุ(วันกตัญญู) 0 0 0 100 % 70,000 

         โครงการแห่เทียนพรรษา 0 0 10,000 0 % 10,000 

   รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000     90,000 

   รวมงบด าเนินงาน 0 0 20,000     90,000 

     งบเงินอุดหนุน             

     เงินอุดหนุน             

       เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

   

      
โครงการจัดกิจกรรมขบวนรถบุปผาชาต ิ(ขบวนแห่กจิกรรมถวายดอกบัว) เนื่องในงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและ
สมโภชเมืองพิจิตร 
 

0 0 0 100 % 15,000 

       เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

         โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 0 0 0 100 % 10,000 

   รวมเงินอุดหนุน 0 0 0     25,000 

   รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0     25,000 

   รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

0 0 20,000     115,000 
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   งานวิชาการวางแผนและส่งเสรมิการท่องเที่ยว             

     งบด าเนินงาน             

     ค่าใช้สอย             

       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             

   
      

โครงการจัดกิจกรรมขบวนรถบุปผาชาต ิ(ขบวนแห่กจิกรรมถวายดอกบัว) เนื่องในงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและ
สมโภชเมืองพิจิตร 

0 0 100,000 -100 % 0 

   รวมค่าใช้สอย 0 0 100,000     0 

   รวมงบด าเนินงาน 0 0 100,000     0 

     งบเงินอุดหนุน             

     เงินอุดหนุน             

       เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

   
      

อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมขบวนรถบปุผาชาต ิ(ขบวนแห่กิจกรรมถวายดอกบวั) เนื่องในงานนมัสการหลวงพ่อเพชร
และงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจ าปี 2562 

15,000 0 0 0 % 0 

   
      

อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมขบวนรถบปุผาชาต ิ(ขบวนแห่กิจกรรมถวายดอกบวั) เนื่องในงานนมัสการหลวงพอ่เพชร
และสมโภชเมืองพิจิตร 

0 15,000 0 0 % 0 

       เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

   
      

อุดหนุนโครงการงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพวรางกูร ประจ าป ี2562 

10,000 0 0 0 % 0 

         อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีแข่งขนัเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 0 0 10,000 -100 % 0 

   รวมเงินอุดหนุน 25,000 15,000 10,000     0 

   รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 15,000 10,000     0 

   รวมงานวิชาการวางแผนและสง่เสริมการท่องเที่ยว 25,000 15,000 110,000     0 

   รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 227,500 186,272 412,500     410,960 
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   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

   งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับอุตสาหกรรมและการโยธา             

     งบบุคลากร             

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 460,000 

       เงินประจ าต าแหน่ง 0 0 0 100 % 42,000 

   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     502,000 

   รวมงบบุคลากร 0 0 0     502,000 

     งบด าเนินงาน             

     ค่าตอบแทน             

       ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 20,000 

       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000 

   รวมค่าตอบแทน 0 0 0     22,000 

     ค่าใช้สอย             

       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             

         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 124,000 

       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 15,000 

         ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 10,000 

   รวมค่าใช้สอย 0 0 0     149,000 
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   รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     171,000 

     งบลงทุน             

     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

       ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ่ให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง             

         ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ่ให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง 0 0 120,000 -100 % 0 

   รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 120,000     0 

   รวมงบลงทุน 0 0 120,000     0 

   รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 120,000     673,000 

   งานก่อสร้าง             

     งบบุคลากร             

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 295,000 

   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     295,000 

   รวมงบบุคลากร 0 0 0     295,000 

     งบด าเนินงาน             

     ค่าตอบแทน             

       ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 20,000 

       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000 

       ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 48,000 

   รวมค่าตอบแทน 0 0 0     70,000 
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     ค่าใช้สอย             

       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             

         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 230,000 

       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000 

         ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 10,000 

       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 40,000 

   รวมค่าใช้สอย 0 0 0     290,000 

     ค่าวัสด ุ             

       วัสดุส านักงาน 0 0 0 100 % 30,000 

       วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 0 0 100 % 100,000 

       วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 30,000 

       วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 0 100 % 2,000 

       วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0 0 0 100 % 80,000 

   รวมค่าวัสด ุ 0 0 0     242,000 

   รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     602,000 

     งบลงทุน             

     ค่าครุภัณฑ ์             

       ครุภัณฑ์ก่อสร้าง             

         เครื่องเจาะคอนกรีต 0 0 0 100 % 80,000 
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       ครุภัณฑ์ส ารวจ             

         เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา 0 0 0 100 % 24,500 

       ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             

         ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 30,000 

   รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 0 0     134,500 

     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

       ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ             

         โครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อบต.หนองหลุม พร้อมหลังคากันสาด 0 0 127,100 -100 % 0 

       ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             

         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 2 หมู่ที่ 9 บ้านบวัยาง 0 0 0 100 % 110,000 

         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยเลียบคลองต้นประดู่ (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที ่1 บ้านต้นประดู ่ 0 0 0 100 % 250,000 

   
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายบ้านไหล่โก หมู่ที ่7 - ถนนสายบ้านโนนปา่แดง หมู่ที ่2 
ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

0 0 0 100 % 250,000 

         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที ่4 บ้านป่าสัก 0 0 0 100 % 250,000 

         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายก าไรทอง ซอย 1 บ้านยางนกกระทุง หมู่ที่ 6 0 0 0 100 % 250,000 

         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนองสกัด หมู่ที ่8 บ้านหว้ยหา้ง 0 0 0 100 % 250,000 

         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่ เช่ือมต่อ หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน 0 0 0 100 % 260,000 

   
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน - วังปลาทู หมู่ที ่11 ต าบลก าแพงดิน 
อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

0 0 0 100 % 250,000 

   
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายเหนือพัฒนา เช่ือม หนองประดู่ ต าบลพันเสา อ าเภอบางระก า  
จังหวัดพิษณุโลก 

0 0 0 100 % 500,000 
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         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโนนป่าแดง 0 0 0 100 % 250,000 

   
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) พื้นที่ หมู่ที่ 3 สายบ้านต้นประดู่  ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี 
จังหวัดพิจิตร เช่ือมต่อ ต าบลบอ่ทอง  อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก 

0 0 0 100 % 250,000 

         โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังถนนสายบา้นบัวยาง หมู่ที่ 9 -บ้านหนองหลุม หมู่ที่ 5 0 0 0 100 % 140,000 

         โครงการก่อสร้างเสาธงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 0 0 0 100 % 50,000 

       ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             

         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 4 - ซอย 5 หมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่ 0 100,000 0 0 % 0 

         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 5 หมู่ที่ 2 บ้านโนนปา่แดง 175,000 0 0 0 % 0 

         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 5-6 หมู่ที่ 10 บ้านโนนไร ่ 0 230,000 0 0 % 0 

         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 5-6บ้านโนนไร่ หมู่ที ่10 238,000 0 0 0 % 0 

         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 6 หมู่ที่ 9 บ้านบวัยาง 0 0 250,000 -100 % 0 

         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยกลีบบัว หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลุม 88,000 0 0 0 % 0 

         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยโชคอนันต์ หมู่ที่ 8 บ้านหว้ยหา้ง 0 0 250,000 -100 % 0 

         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยพัฒนาร่วมใจ หมู ่7 บ้านไหล่โก 0 279,000 0 0 % 0 

         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยโพธิ์ทอง หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่ 0 150,000 0 0 % 0 

         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยร่มเย็น หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่ 0 150,000 0 0 % 0 

   
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายบ้านไหล่โก หมู่ที ่7 - ถนนสายบ้านโนนปา่แดง หมู่ที ่2 
ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

238,830.91 0 250,000 -100 % 0 

         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ทางหัวบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลุม 0 0 250,000 -100 % 0 

   
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่ หมู่ที่ 3 สายบ้านต้นประดู่ ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี 
จังหวัดพิจิตร เช่ือมต่อ ต าบลบอ่ทอง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

238,000 0 250,000 -100 % 0 
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         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ที่ 11 สายโนนซ่าน – สายวังส าโรง 238,000 130,000 0 0 % 0 

   
      

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

238,000 0 250,000 -100 % 0 

         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที ่2 บ้านโนนป่าแดง 0 150,000 250,000 -100 % 0 

         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที ่4 บ้านป่าสัก 484,000 250,000 0 0 % 0 

         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายก าไรทอง ซอย 1 บ้านยางนกกระทุง หมู่ที่ 6 0 298,000 250,000 -100 % 0 

   
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองหลุม หมู่ที่ 5 – เนินง้ิว ต าบลหนองหลุม อ าเภอว
ชิรบารม ีจังหวัดพิจิตร 

149,000 0 0 0 % 0 

   
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายภายในหมู่บ้าน - คันคลองส่งน้ า หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง ต าบล
หนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจติร 

238,000 0 0 0 % 0 

         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนองสกัด หมู่ที ่8 บ้านหว้ยหา้ง 0 250,000 0 0 % 0 

         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่ เช่ือมต่อ หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน 0 70,000 250,000 -100 % 0 

         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายแหลมกระพี้ หมู่ที ่3 บ้านต้นประดู่ 0 298,000 0 0 % 0 

         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ซอยร่มเย็น หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่ 0 0 250,000 -100 % 0 

         โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บา้น – สายวิมานพรหม บ้านยางนกกระทุง หมู่ที ่6 238,000 0 0 0 % 0 

         โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารอเนกประสงค์ อบต.หนองหลุม 0 0 200,000 -100 % 0 

         โครงการก่อสร้างลานตากข้าว บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านโนนซา่น 0 0 250,000 -100 % 0 

         โครงการลงลูกรังคันคลองส่งน้ าสายป่าสกั บ้านป่าสัก หมู่ที่ 4 - สายหนองร้ิน หมู่ที่ 6 ต าบลวังโมกข ์ 0 0 250,000 -100 % 0 

         โครงการลงลูกรังถนนดินหนองคอนทะเล หมู่ที่ 2 บ้านโนนปา่แดง ต าบลหนองหลุม - หมู่ที่ 3 ต าบลสามง่าม 67,000 100,000 0 0 % 0 

   
      

โครงการลงลูกรังถนนสายโนนซ่าน หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน - วังปลาทู หมู่ที่ 11 ต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตร 

0 118,000 0 0 % 0 

         โครงการลงลูกรังบดอัด สายทุ่งกาว- หนองขวาง หมู ่1 บ้านต้นประดู ่ 250,000 0 0 0 % 0 
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         โครงการลงลูกรังริมคลองบ้านบัวยาง หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง 0 299,000 0 0 % 0 

         โครงการลงลูกรังสายดงนางด า หมู่ที่ 12 บ้านเหนือพัฒนา 0 149,000 0 0 % 0 

   

      
โครงการเสริมถนนดินลงลูกรัง สายหนองตานก - มาบค้า หมู่ที่ 12 บ้านเหนือพฒันา ถึง บ้านหนองนางนวล ต าบลบ่อ
ทอง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
 

0 150,000 0 0 % 0 

       ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

         ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 100 % 200,000 

         ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง 0 0 100,000 -100 % 0 

         โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 0 0 500,000 -40 % 300,000 

         โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลุม 0 0 120,000 -100 % 0 

   รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,879,830.91 3,171,000 4,047,100     3,560,000 

   รวมงบลงทุน 2,879,830.91 3,171,000 4,047,100     3,694,500 

   รวมงานก่อสร้าง 2,879,830.91 3,171,000 4,047,100     4,591,500 

   รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,879,830.91 3,171,000 4,167,100     5,264,500 

   แผนงานการเกษตร             

   งานส่งเสริมการเกษตร             

     งบด าเนินงาน             

     ค่าใช้สอย             

       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             

         โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพที่ดขีองชุมชน 0 0 20,000 0 % 20,000 

   รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000     20,000 
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     ค่าวัสด ุ             

       วัสดุการเกษตร 0 6,685 20,000 0 % 20,000 

   รวมค่าวัสด ุ 0 6,685 20,000     20,000 

   รวมงบด าเนินงาน 0 6,685 40,000     40,000 

   รวมงานส่งเสรมิการเกษตร 0 6,685 40,000     40,000 

   งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ             

     งบด าเนินงาน             

     ค่าใช้สอย             

       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ             

         โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะในเขตต าบลหนองหลมุ 0 0 10,000 0 % 10,000 

         โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน 0 0 10,000 0 % 10,000 

         โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชด าริ 0 0 10,000 0 % 10,000 

   รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000     30,000 

   รวมงบด าเนินงาน 0 0 30,000     30,000 

   รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 30,000     30,000 

   รวมแผนงานการเกษตร 0 6,685 70,000     70,000 

   รวมทุกแผนงาน 29,649,016.39 30,325,857.57 38,888,500     38,678,500 
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                 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี   จังหวัดพิจิตร 

 

                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   38,678,500  บาท  แยกเป็น  
 

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 12,928,570 บาท 

  
งบกลาง รวม 12,928,570 บาท 

   
งบกลาง รวม 12,928,570 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อย
ละห้าของค่าจ้าง  พร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้างส่งเป็น
เงินสมทบในอัตราเดียวกัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
ส 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. ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557   
   

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือน าส่งเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี 
ในอัตราร้อยละ 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     
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 8,660,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และอ่ืนๆ ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ 
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 129  ล าดับที ่ 1)      
      

      

   
เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 3,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และอ่ืนๆ ตามท่ีมีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  

(ครั้งที่ 3/2563)  หน้า 3  ล าดับที่  1)      
      

      

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 24,000 บาท 

      

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

      

   
เงินส ารองจ่าย จ านวน 600,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม 
เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก  
ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า หมอกควัน และ
โรคติดต่อ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
  ที ่มท 0808.2/ว 1179 ลงวนัที่ 15 เมษายน 2563 
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- 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 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/   
  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 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร 
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น 
สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร 
กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร แผงพลาสติกใส่น้ า เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร  
ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562       
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เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

จ านวน 407,570 บาท 

      

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

      

    
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึด
หลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4/ว 2502  
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 และอ่ืนๆ ตามท่ีมี กฎหมาย 
ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยก าหนด      
 

      

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 90,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1995 ลงวันที่ 
23 กรกฎาคม 2557 และอ่ืนๆ ตามท่ีมี กฎหมาย ระเบียบ 
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยก าหนด   
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                    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 8,009,920 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 4,510,920 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,311,920 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 514,080 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกและรองนายก
องค์การบริหารส่วนต 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   
  

      

   
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกและรองนายก
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    
 

      

   
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต 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       
   

      

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองหลุม จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 7,200 บาท  
จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 86,400 บาท       
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,627,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาฯ  
รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต 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 รวมเป็นเงิน 110,160 บาท 
- เลขานุการสภาฯ จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 7,200 บาท 
 จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 86,400 บาท 
- สมาชิกสภาฯ จ านวน 15 อัตรา อัตราละ 7,200 บาท/
เดือน จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 1,296,000 บาท 
    

      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,199,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,800,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลหนองหลุม เงินเพ่ิม
ในการเลื่อนระดับ  เลื่อนขั้นเงินเดือน  เงินเพ่ิมพิเศษและ
ผลประโยชน์อื่น ๆ ตามท่ีระเบียบ กฎหมายก าหนด  
 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 84,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบลหนองหลุม 
เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  และเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ  
ฯลฯ ที่เก่ียวข้อง  ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมในอัตราตาม
ระเบียบ กฎหมายก าหนด 
       

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 147,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองหลุม  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองหลุม หัวหน้าส านักปลัด ฯลฯ      
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 165,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม ฯลฯ  
        

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมต่างๆ 
ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
ฯลฯ     
      

      

  
งบด าเนินงาน รวม 3,236,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 463,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล  ฯลฯ      
    

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
ในวันหยุดราชการ  ค่าปรับขยายเวลาการให้บริการ
ประชาชนในวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ 
ค่าล่วงเวลา  ให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารต าบลหนองหลุม ฯลฯ     
     

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 93,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับพนักงานส่วนต าบล ฯลฯ  ซึ่งมี
สิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน  ตามระเบียบ กฎหมายก าหนด    
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส าหรับพนักงาน 
ส่วนต าบล ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ตามระเบียบ กฎหมายก าหนด   
         

      

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส าหรับผู้บริหาร
ท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   
ตามระเบียบ กฎหมายก าหนด    
       

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,640,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 550,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก   
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง 
โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าติดตั้งไฟฟ้า
ค่าติดตั้งประปาเพ่ือใช้ในราชการ  ค่าติดตั้งโทรศัพท์   
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ  ฯลฯ    
     

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/ รัฐพิธี ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมราชการ ฯลฯ  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม หรือผู้ปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมที่ได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปราชการ  ฯลฯ  
    

      

    
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เพ่ือการ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองหลุม เช่น  ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมหรือสัมมนา 
ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติจากองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าฝึก 
อบรมสัมมนา  ฯลฯ       
      

      

    
โครงการการประเมินการปฏิบัติราชการและประเมิน 
ความพึงพอใจต่อการบริการ 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการการประเมิน 
การปฏิบัติราชการและประเมินความพึงพอใจต่อการบริการ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 190  ล าดับที ่ 9)      
     

      

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

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการเลือกตั้ง
นายก อบต. และสมาชิก อบต. (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนต าแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการ
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เลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืนๆ ) อีกท้ังให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการเลือกตั้ง ฯลฯ   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท 0808.2/ ว 3675 ลงวนัที่ 6 กรกฎาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ ว 1705 ลงวนัที่ 20 มีนาคม 2563 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง 

 (ครั้งที่ 3/2563) หน้า 20  ล าดับที่ 7)    
     

    
โครงการปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปกป้องสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 186  ล าดับที ่ 1)   
        

      

    
โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของ 
 อบต.หนองหลุม 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.หนองหลุม  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 187  ล าดับที ่ 4)    
      

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนต าบลหนองหลุม 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต าบล 
หนองหลุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  

(ครั้งที่ 3/2563) หน้า 9  ล าดับที่  1)          
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โครงการรณรงค์ให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตย จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ให้
ประชาชนใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตย และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 191  ล าดับที ่ 11)      
    

      

    
โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง จ านวน 10,000 บาท 

      

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

      

    

โครงการอบรมคุณธรรม จรยิธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล และ 
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  

(ครั้งที่ 1/2562) หน้า 6  ล าดับที่  3)      
      

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  ฯลฯ      
    

      

   
ค่าวัสดุ รวม 730,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
บริหารงาน
ทั่วไป เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบ
ค าผิด แฟ้ม ไม้บรรทัดเหล็ก สมุด กรรไกร  เครื่องคิดเลข
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ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ธงชาติ ตรายาง  เก้าอ้ีพลาสติก พระบรมฉายาลักษณ์ 
พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ รวมถึงน้ าดื่ม
ส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน  ฯลฯ    
       

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน 
เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศ 
ส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม 
กล่องรับสัญญาณ ดอกล าโพง แผงวงจรไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ      
     

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล หรืออาคารในความดูแลขององค์การบริหารส่วน
ต 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 ตะปู เหล็กเส้น แปรง
ทาสี ค้อน จอบ เสียม เลื่อย ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา  
ท่อต่างๆ ฯลฯ      
     

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ 
น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ ากลั่น 
กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย  เบาะรถยนต์  เครื่องยนต์ 
(อะไหล่)  หม้อน้ า แบตเตอรี่ ฯลฯ    
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง 
น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี แก๊สหุง
ต้ม  ก๊าซ  น้ ามันก๊าด น้ ามันเครื่อง น้ ามันเกียร์
น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ       
    

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน ส ี
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอ,เทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าที่
ได้จากการล้าง อัดขยาย ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบ 
ล้อลาก เอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ฯลฯ       
      

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette , Floppy , Disk ,Removable Disk ,  
CompactDisc , Ditital Video Disc , Flash Drive) ,  
เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์
(Key Board), เมนบอร์ด (Main Board), เมมโมรี่ซิป 
(Memory Chip) เช่น RAM  เมาส์ (Mouse)  เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) ฯลฯ      
      

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 403,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย  และค่าไฟฟ้า
สาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ   
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ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา  ค่าน้ าบาดาล ฯลฯ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
         

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ เช่น โทรศัพท์ส านักงาน 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ 
การใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์  
ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ  
     

      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  เช่น ค่าไปรษณีย์  
ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) ฯลฯ      
     

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทร
ภาพ (โทรสาร) ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม  ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งต่อปี) ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด
และค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการ
ให้บริการ ฯลฯ   
          

      

   
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียม 
ที่เก่ียวข้อง (ระบบ CLOUD, HOSTING) 
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งบลงทุน รวม 193,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 93,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

    
เครื่องขยายเสียงแบบคาดเอว จ านวน 19,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบคาดเอว 
จ านวน 1 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์ท่ีคุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษ
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น) 
     

      

   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    
เครื่องท าน้ าเย็น จ านวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น จ านวน 1 เครื่อง  
(เป็นครุภัณฑ์ที่คุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) 
     

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
    - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 MB  
    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
    - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
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    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
    - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง 
    - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi 
 (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
        

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ      
     

      

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท 

   
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น  
ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ า,ระบบไฟฟ้า การปรับปรุง
สะพาน การปรับปรุงฝาย การปรับปรุงบ่อบาดาล  
การปรับปรุงแหล่งน้ าสาธารณะ การขุดลอกคลอง  
การปรับปรุงอาคาร เช่น บิวท์อิน,Built - in, กั้นห้องที่มี
สภาพมั่นคง ฯลฯ  
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    

โครงการการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการการจัดงาน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอ 
วชิรบารมี  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  
(ครั้งที่ 3/2563) หน้า 15  ล าดับที ่ 4) 
    

      

    
โครงการการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการการจัดงาน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ให้แก่ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอวชิรบารมี  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  
(ครั้งที่ 3/2563) หน้า 17  ล าดับที ่ 5)   
   

      

    
โครงการการจัดงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการการจัดงาน 
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอ 
วชิรบารมี  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2563) 
หน้า 13  ล าดับที ่ 2)   
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โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการจัดงาน        
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอ   
วชิรบารมี                                                                  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข (ครั้งที่ 2/2564)

หน้า 10  ล าดับที ่ 2)      

      

    

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสรรคต พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการจัดงาน 
วันคล้ายวันสรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
13 ตุลาคม ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอวชิรบารมี  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข (ครั้งที่ 2/2564) 
 หน้า 8  ล าดับที่  1)    
     

      

    

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 
ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอวชิรบารมี  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข (ครั้งที่ 2/2564) 
 หน้า 12  ล าดับที่  3)        
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งบรายจ่ายอ่ืน รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน       

    
รายจ่ายอ่ืน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา  วิจัย  ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ      
      

      

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 326,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 230,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 230,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 230,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลหนองหลุม เงินเพ่ิม
ในการเลื่อนระดับ  เลื่อนขั้นเงินเดือน  เงินเพ่ิมพิเศษและ
ผลประโยชน์อื่น ๆ ตามท่ีระเบียบ กฎหมายก าหนด   
     

      

  
งบด าเนินงาน รวม 96,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 21,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ  ฯลฯ  
        

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 1,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
ในวันหยุดราชการ  ค่าปรับขยายเวลาการให้บริการ
ประชาชนในวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  
และค่าล่วงเวลา  ให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารต าบลหนองหลุม ฯลฯ   
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ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง ส าหรับพนักงานส่วนต าบล หรือผู้ปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมที่ได้รับอนุญาตให้
เดินทางไปราชการ  ฯลฯ 
    

      

    
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เพ่ือการ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้แก่ข้าราชการ และพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม เช่น  ค่าธรรมเนียมในการ
ฝึกอบรมหรือสัมมนา  ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเข้าฝึกอบรมสัมมนา  ฯลฯ   
      

      

    
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองหลุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 188  ล าดับที ่ 5)  
         

      

    
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนชุมชน 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน   
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
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จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.5/ ว 856  
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
 ที ่มท 0810.3/ ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
 ที ่มท 0810.3/ ว 1921 ลงวนัที่ 16 พฤษภาคม 2562 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 189  ล าดับที ่ 8)    
      

 
งานบริหารงานคลัง รวม 2,068,270 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,541,770 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,541,770 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,154,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลหนองหลุม เงินเพ่ิม
ในการเลื่อนระดับ  เลื่อนขั้นเงินเดือน  เงินเพ่ิมพิเศษและ
ผลประโยชน์อื่น ๆ ตามท่ีระเบียบ กฎหมายก าหนด ฯลฯ 
 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 21,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ฯลฯ  
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 366,770 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม ฯลฯ    
       

      

  
งบด าเนินงาน รวม 513,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 227,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ฯลฯ    
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
ในวันหยุดราชการ  การให้บริการประชาชนในวันเสาร์  
วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และค่าล่วงเวลา  ให้แก่
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ต าบลหนองหลุม ฯลฯ 
          

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 117,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับพนักงานส่วนต าบล ฯลฯ  ซึ่งมี
สิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน  ตามระเบียบ กฎหมายก าหนด 
         

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
ตามระเบียบ กฎหมายก าหนด  
        

      

   
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  
 ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ค่าเบี้ยประกัน  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาเพ่ือใช้ในราชการ  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ 
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ  ฯลฯ   
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล หรือผู้ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุมที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ  
          

      

    
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เพ่ือการ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้แก่ข้าราชการ และพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม เช่น  ค่าธรรมเนียมในการ
ฝึกอบรมหรือสัมมนา  ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้าง  หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเข้าฝึกอบรมสัมมนา  ฯลฯ  
         

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  ฯลฯ  
         

      

   
ค่าวัสดุ รวม 96,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
บริหารงานทั่วไป เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ยางลบ 
น้ ายาลบค าผิด แฟ้ม ไม้บรรทัดเหล็ก สมุด กรรไกร  เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ธงชาติ ตรายาง  เก้าอ้ีพลาสติก พระบรมฉายา
ลักษณ์ พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ รวมถึง 
น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน  ฯลฯ     
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน 
เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศ
ส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม 
กล่องรับสัญญาณ ดอกล าโพง แผงวงจร ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ 
               

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน ส ี
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอ,เทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าที่
ได้จากการล้าง อัดขยาย ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบ 
ล้อลาก เอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ฯลฯ       
        

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette , Floppy , Disk ,Removable Disk ,  
CompactDisc , Ditital Video Disc , Flash Drive) ,  
เทปบันทึกข้อมูล(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์
(Key Board), เมนบอร์ด (Main Board), เมมโมรี่ซิป 
(Memory Chip) เช่น RAM  เมาส์ (Mouse)  เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) ฯลฯ  
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งบลงทุน รวม 13,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 13,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก้าอ้ีท างาน ระดับช านาญการ จ านวน 3,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน ระดับช านาญการ 
จ านวน 1 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ที่คุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษ
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น)      
      

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ   
        

      

 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 511,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 406,500 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 406,500 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 406,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลหนองหลุม เงินเพ่ิม
ในการเลื่อนระดับ  เลื่อนขั้นเงินเดือน  เงินเพ่ิมพิเศษและ
ผลประโยชน์อื่น ๆ ตามท่ีระเบียบ กฎหมายก าหนด       
       

      

  
งบด าเนินงาน รวม 101,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 81,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ฯลฯ          
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 1,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
ในวันหยุดราชการ  การให้บริการประชาชนในวันเสาร์ 
วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และค่าล่วงเวลา  ให้แก่
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ต าบลหนองหลุม ฯลฯ 
         

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับพนักงานส่วนต าบล ฯลฯ  ซึ่งมี
สิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน  ตามระเบียบ กฎหมายก าหนด  
       

      

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

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

      

    
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เพ่ือการ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้แก่ข้าราชการ และพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม เช่น  ค่าธรรมเนียมในการ
ฝึกอบรมหรือสัมมนา  ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้าง  หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเข้าฝึกอบรมสัมมนา  ฯลฯ   
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งบลงทุน รวม 3,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 3,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก้าอ้ีท างาน ระดับช านาญการ จ านวน 3,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน ระดับช านาญการ 
จ านวน 1 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ที่คุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษ
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น)    
   

      

                           แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,470,800 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 159,800 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 159,800 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 138,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลหนองหลุม เงินเพ่ิม
ในการเลื่อนระดับ  เลื่อนขั้นเงินเดือน  เงินเพ่ิมพิเศษและ
ผลประโยชน์อื่น ๆ ตามท่ีระเบียบ กฎหมายก าหนด ฯลฯ  
         

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 21,300 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบลหนองหลุม 
เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  และเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ 
ฯลฯ ที่เก่ียวข้อง  ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมในอัตราตาม
ระเบียบ กฎหมายก าหนด  
        

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,271,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 131,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ  
และค่าป่วยการ อปพร.         
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
ในวันหยุดราชการ  การให้บริการประชาชนในวันเสาร์  
วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และค่าล่วงเวลา  ให้แก่
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ต าบลหนองหลุม ฯลฯ   
       

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 21,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับพนักงานส่วนต าบล ฯลฯ  ซึ่งมี
สิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน  ตามระเบียบ กฎหมายก าหนด  
         

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส าหรับพนักงาน 
ส่วนต าบล ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   
ตามระเบียบ กฎหมายก าหนด 
         

      

   
ค่าใช้สอย รวม 990,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 650,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง 
โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
ค่าติดตั้งประปาเพ่ือใช้ในราชการ  ค่าติดตั้งโทรศัพท์   
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ  ฯลฯ  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

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

      

    
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เพ่ือการ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้แก่ข้าราชการ และพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม เช่น  ค่าธรรมเนียมในการ
ฝึกอบรมหรือสัมมนา  ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้าง  หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเข้าฝึกอบรมสัมมนา  ฯลฯ       
      

      

    
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

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

      

    
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 183  ล าดับที ่ 2)      
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองหลุม 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม 
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 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)  เพิ่มเติม  

(ครั้งที่ 1/2563) หน้า 1  ล าดับที่  1)          
 

      

    
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
(หลักสูตรจัดตั้ง) 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
(หลักสูตรจัดตั้ง) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  ฯลฯ  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2563) 
 หน้า 11  ล าดับที่  1) 

          

      

    
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการระงับอัคคีภัย 
แก่ประชาชน 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัยและการระงับอัคคีภัยแก่ประชาชน  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  ฯลฯ  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 185  ล าดับที ่ 6)   
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โครงการอบรมวินัยจราจร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมวินัย
จราจร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 185  ล าดับที ่ 7)   
        

      

   
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน 
เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศ
ส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม 
กล่องรับสัญญาณ ดอกล าโพง แผงวงจร ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ 
              

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 25,000 บาท 

      

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

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

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

      

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน  เสื้อ กางเกง ผ้า  เครื่องหมายต่างๆ  ถุงเท้า  
ถุงมือ  รองเท้า  เข็มขัด หมวก เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ 
ฯลฯ 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง   
ลูกบอลดับเพลิง  สายดับเพลิง ท่อสายส่งน้ า  หัวฉีดโฟม 
ฯลฯ   
        

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอวชิรบารมี 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอวชิรบารมี ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล 
วังโมกข์  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง  
(ครั้งที่ 3/2563) หน้า 11 ล าดับที่ 2)      
 

      

                                แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,099,300 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 668,500 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 668,500 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 626,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลหนองหลุม เงินเพ่ิม
ในการเลื่อนระดับ  เลื่อนขั้นเงินเดือน  เงินเพ่ิมพิเศษและ
ผลประโยชน์อื่น ๆ ตามท่ีระเบียบ กฎหมายก าหนด ฯลฯ      
      

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองหลุม ฯลฯ      
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งบด าเนินงาน รวม 367,400 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 97,400 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ฯลฯ 
 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
หรือในวันหยุดราชการ  ค่าปรับขยายเวลาการให้บริการ
ประชาชนในวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  
และค่าล่วงเวลา  ให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารต าบลหนองหลุม ฯลฯ  
 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 32,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับพนักงานส่วนต าบล ฯลฯ  ซึ่งมี
สิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน  ตามระเบียบ กฎหมายก าหนด 
 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
ตามระเบียบกฎหมายก าหนด   
         

      

   
ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 125,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก   
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง 
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โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
ค่าติดตั้งประปาเพ่ือใช้ในราชการ  ค่าติดตั้งโทรศัพท์   
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ  ฯลฯ 
         

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล หรือผู้ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุมที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ 
          

      

    
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เพ่ือการ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้แก่ ข้าราชการ และพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม เช่น  ค่าธรรมเนียมในการ
ฝึกอบรมหรือสัมมนา  ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้าง  หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเข้าฝึกอบรมสัมมนา  ฯลฯ 
         

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ฯลฯ      
      

      

   
ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
บริหารงาน
ทั่วไป เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบ
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ค าผิด แฟ้ม ไม้บรรทัดเหล็ก สมุด กรรไกร  เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ธงชาติ ตรายาง  เก้าอ้ีพลาสติก พระบรมฉายาลักษณ์ 
พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ รวมถึงน้ าดื่ม
ส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน  ฯลฯ    
        

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน 
เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศ
ส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม 
กล่องรับสัญญาณ ดอกล าโพง แผงวงจร ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ     
         

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน ส ี
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอ,เทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าที่
ได้จากการล้าง อัดขยาย ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบ 
ล้อลาก เอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ฯลฯ       
      

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette , Floppy , Disk ,Removable Disk ,  
CompactDisc , Ditital Video Disc , Flash Drive) ,  
เทปบันทึกข้อมูล(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์
(Key Board), เมนบอร์ด (Main Board), เมมโมรี่ซิป 
(Memory Chip) เช่น RAM  เมาส์ (Mouse)  เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) ฯลฯ      

      



ขอ้บญัญติั เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ 94 

 

  
งบลงทุน รวม 63,400 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 63,400 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก้าอ้ีท างาน (ระดับปฏิบัติการ) จ านวน 3,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน ระดับปฏิบัติการ 
จ านวน 1 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ที่คุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษ
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น)      
 

      

    
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จ านวน 5,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 
จ านวน 1 ตู้ (เป็นครุภัณฑ์ที่คุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษ
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น) 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 17,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
    - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 4MB 
    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB  
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
 แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
 1 ช่อง     
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    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
 ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
    - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 1 หน่วย 
 

    
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
(2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ี
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1หน่วย 
    - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 4MB  
    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
    - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 
 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
    - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
 แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
    - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi 
 (IEEE 802.11b, g, n, ac) และBluetooth 
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network  
แบบท่ี 1 

จ านวน 8,900 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  
ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (28 หน้า/นาที) 
จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
1,200 x 1,200 dpi 
    - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4  
ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
    - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
    - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
 จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
 แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง
หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi  
 (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
    - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
  

      

    
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2,500 บาท 

      

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

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง   
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,898,660 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 878,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 878,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 630,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลหนองหลุม 
ข้าราชการครู พนักงานครู  เงินเพิ่มในการเลื่อนระดับ   
เลื่อนขั้นเงินเดือน  เงินเพ่ิมพิเศษและผลประโยชน์อื่นๆ
ฯลฯ  ตามท่ีระเบียบกฎหมาย 
 

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 84,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะ ข้าราชการครู พนักงานครู  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ฯลฯ   
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิตามระเบียบกฎหมายก าหนด   
      

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 162,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม ฯลฯ   
       

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมต่าง ๆ  
ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
ฯลฯ      
     

      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,377,900 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่พนักงานส่วนต าบล 
ข้าราชการครู พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ฯลฯ    
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
หรือในวันหยุดราชการ  ค่าปรับขยายเวลาการให้บริการ
ประชาชนในวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  
และค่าล่วงเวลา  ให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารต าบลหนองหลุม ฯลฯ  

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส าหรับพนักงาน 
ส่วนต าบล ข้าราชการครู ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร  ตามระเบียบกฎหมายก าหนด      
       

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,231,900 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 355,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  
 ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
ค่าเบี้ยประกัน  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าตดิตั้งประปาเพ่ือใช้ในราชการ  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ 
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ  ฯลฯ   
        

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล ข้าราชการครู หรือผู้ปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุมที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ        
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เพ่ือการ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้แก่ข้าราชการครู และพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม เช่น  ค่าธรรมเนียมในการ
ฝึกอบรมหรือสัมมนา ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงาน 
ส่วนต าบล ข้าราชการครู  พนักงานจ้าง  หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติ
จากองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าฝึกอบรมสัมมนา  ฯลฯ  
          

      

    
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 138 ล าดับที ่20)  
        

      

    
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู 
ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม  
           

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 666,900 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นรายได้สถานศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จ านวน 3 แห่ง 
ได้แก่ 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลุม 2) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบัวยาง 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม รายละเอียดดังนี้ 
     1. ค่าอาหารกลางวัน 
        อัตรามื้อละ 21 บาทต่อคน จ านวน 245 วัน  
        ตั้งไว้ 463,050 บาท 
    2. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        อัตราคนละ 1,700 บาท/ ปี ตั้งไว้ 153,000 บาท 
    3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา 
        เด็กเล็ก 
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        อัตราคนละ 1,130 บาท/ ปี แยกเป็น 
           - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ ปี 
           - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ ปี 
           - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ ปี 
           - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 
             430 บาท/ ปี  ตั้งไว้ 101,700 บาท 
       (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  

         (ครั้งที่ 4/2564) หน้า 8  ล าดับที่  1) 

          

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ฯลฯ  
        

      

   
ค่าวัสดุ รวม 1,101,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหาร 
งานทั่วไป เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายา
ลบค าผิด แฟ้ม ไม้บรรทัดเหล็ก สมุด กรรไกร  เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ธงชาติ ตรายาง  เก้าอ้ีพลาสติก พระบรมฉายาลักษณ์ 
พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ รวมถึงน้ าดื่ม
ส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน  ฯลฯ 
             

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน 
เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศ
ส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม 
กล่องรับสัญญาณ ดอกล าโพง แผงวงจร ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ   
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วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 966,000 บาท 

      

  1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น 
ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด  มีด ถัง ถาด 
แก้วน้ า จานรอง กะละมัง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระติกน้ า
ร้อน กระจกเงา ฯลฯ  จ านวน 30,000 บาท 
2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  และ
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จ านวน 936,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
      2.1  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
จ านวน 3 แห่ง  ได้แก่  
        (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลุม  
        (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวยาง   
        (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล 
            หนองหลุม  
      โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้เด็ก 
คนละ 8 บาท จ านวน 260 วัน ตั้งไว้ 187,200 บาท 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 132 ล าดับที ่3) 
 
     2.2 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ 
         (1) โรงเรียนบ้านบัวยาง  
         (2) โรงเรียนวัดหนองหลุม  
         (3) โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี  
         (4) โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่)  
         (5) โรงเรียนวัดโนนป่าแดง   
         (6) โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง  
     โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้เด็ก 
คนละ 8 บาท จ านวน 260 วัน ตั้งไว้ 748,800 บาท 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 132 ล าดับที ่2) 
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วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

      

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

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น 
ส าลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ น้ ายา
ต่างๆ ถุงมือ ฯลฯ 
          

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

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

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette , Floppy , Disk ,Removable Disk ,  
CompactDisc , Ditital Video Disc , Flash Drive) ,  
เทปบันทึกข้อมูล(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์
(Key Board), เมนบอร์ด (Main Board), เมมโมรี่ซิป 
(Memory Chip) เช่น RAM  เมาส์ (Mouse)  เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) ฯลฯ      
        

      

   
วัสดุการศึกษา จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจ าลองภูมิ
ประเทศ  สื่อการเรียนการสอนท าด้วยพลาสติก กระดานลื่น
พลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะมวยปล้ า เบาะยูโด ฯลฯ            
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งบลงทุน รวม 18,600 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 18,600 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

จ านวน 8,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 2 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 าหรับกระดาษขนาด A4 
ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที 
(ipm) 
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2563) 
 หน้า 14 ล าดับที ่3)   
  

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ   
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,624,160 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 1,624,160 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการเข้าค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน จ านวน 62,160 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเข้าค่ายพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ประจ าปี 2565 ให้แก่โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2563) 

 หน้า 10  ล าดับที่  2)  
        

      

    
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
(เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน) 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
(เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน) ประจ าปี 2565 ให้แก่โรงเรียน 
วัดกลางวงศ์มณี 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 139  ล าดับที่  23) 

         

      

    
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน 
โรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตต าบลหนองหลุม 

จ านวน 1,512,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับ
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในเขตต าบลหนองหลุม อัตราคนละ 21 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)          
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                            แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 795,800 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 159,800 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 159,800 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 138,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลหนองหลุม เงินเพ่ิม
ในการเลื่อนระดับ  เลื่อนขั้นเงินเดือน เงินเพ่ิมพิเศษและ
ผลประโยชน์อื่น ๆ ตามท่ีระเบียบ กฎหมายก าหนด  
      

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 21,300 บาท 

  

         เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบลหนองหลุม 
          เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  และเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ 
         ฯลฯ ที่เก่ียวข้อง  ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมในอัตราตาม           
          ระเบียบ กฎหมายก าหนด  
 
งบด าเนินงาน 

 
 
 
 
 

รวม 

 
 
 
 
 

636,000 

 
 
 
 
 
บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 161,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 155,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ      
และค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่าย 
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/
ว 3811 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ. 2562      
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 1,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
ในวันหยุดราชการ  ค่าปรับขยายเวลาการให้บริการ
ประชาชนในวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ 
ค่าล่วงเวลา  ให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารต าบลหนองหลุม ฯลฯ  
        

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส าหรับพนักงาน 
ส่วนต าบล ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ตามระเบียบ กฎหมายก าหนด    
       

      

   
ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล หรือผู้ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุมที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ   
       

      

    
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  เพ่ือการ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้แก่ ข้าราชการ และพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม เช่น  ค่าธรรมเนียมในการ
ฝึกอบรมหรือสัมมนา  ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้าง  หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเข้าฝึกอบรมสัมมนา  ฯลฯ   
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โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น
ในหมู่บ้าน/ชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4/2564) 
 หน้า 14  ล าดับที่  3) 

          

      

    
โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและตรวจเยี่ยมสถานที่
และผู้ประกอบอาหารในต าบลหนองหลุม 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจและตรวจเยี่ยมสถานที่และผู้ประกอบอาหารใน
ต าบลหนองหลุม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข (ครั้งที่ 2/2564) 
 หน้า 6  ล าดับที่  1) 

        

      

    

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4/2564) 

 หน้า 12  ล าดับที่  2)  
       

      

    
โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ  ใส่ใจสุขภาพต าบลหนองหลุม จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสานสัมพันธ์
ผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพต าบลหนองหลุม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 147 ล าดับที ่10)  
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4/2564) 

 หน้า 10  ล าดับที่  1)    

      

   
ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 170,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า  ยาคุมต่างๆ น้ ายาเคมีก าจัดยุงลาย ทรายอะเบท   
น้ ายาต่างๆ ฯลฯ     
       

      

                                 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 824,720 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 360,720 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 360,720 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 180,720 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลหนองหลุม เงินเพ่ิม
ในการเลื่อนระดับ  เลื่อนขั้นเงินเดือน  เงินเพ่ิมพิเศษและ
ผลประโยชน์อื่น ๆ  ฯลฯ  ตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม ฯลฯ   
        

      

  
งบด าเนินงาน รวม 447,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 27,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่พนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ฯลฯ         
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
ในวันหยุดราชการ  ค่าปรับขยายเวลาการให้บริการ
ประชาชนในวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  
และค่าล่วงเวลา  ให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารต าบลหนองหลุม ฯลฯ 
         

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   
ตามระเบียบ กฎหมายก าหนด  
        

      

   
ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล หรือผู้ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุมที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ 
         

      

    
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เพ่ือการ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้แก่ ข้าราชการ และพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม เช่น  ค่าธรรมเนียมในการ
ฝึกอบรมหรือสัมมนา  ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้าง  หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเข้าฝึกอบรมสัมมนา  ฯลฯ  
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โครงการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 74  ล าดับที ่ 2)  
       

      

    
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 173  ล าดับที ่ 7)  
       

      

    
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ จ านวน 10,000 บาท 

      

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

     

      

    
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการท าขนมไทย จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพการท าขนมไทย  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 80  ล าดับที ่ 7) 
      

      

    
โครงการพลังครอบครัวร่วมท าความดีเพื่อสร้างสรรค์สังคม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพลังครอบครัว
ร่วมท าความดีเพ่ือสร้างสรรค์สังคม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 172  ล าดับที ่ 5) 
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โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน และ 
แกนน ากลุ่มต่างๆในต าบลหนองหลุม 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มแม่บ้าน ผู้น าหมู่บ้านและแกนน ากลุ่มต่างๆในต าบล
หนองหลุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 78  ล าดับที ่ 4)  
        

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบลหนองหลุม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนต าบลหนองหลุม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 170  ล าดับที ่ 1) 
        

      

    
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานธนาคารขยะในชุมชน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม 
การด าเนินงานธนาคารขยะในชุมชน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 74  ล าดับที ่ 1)  
          

      

    

โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความม่ันคงของ
ครอบครัว  และพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายองค์กรสตรีหมู่บ้าน (กสพม.) 
ต าบลหนองหลุม 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม 
การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือความมั่นคงของครอบครัว และ
พัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เครือข่ายองค์กรสตรีหมู่บ้าน (กสพม.) ต าบลหนองหลุม  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 171  ล าดับที ่ 4) 

      

    
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในต าบลหนองหลุม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพในต าบลหนองหลุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 77  ล าดับที ่ 2)        
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โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุต าบลหนองหลุม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุต าบลหนองหลุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 78  ล าดับที ่ 3)  
        

      

  
งบลงทุน รวม 17,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 17,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 17,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า
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  
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง     
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
    - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 1 หน่วย      
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                             แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 295,960 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติด  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 178  ล าดับที ่ 4)  
        

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 95,960 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 95,960 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด (หนองหลุมเกมส์) จ านวน 95,960 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการกีฬา 
ต้านยาเสพติด (หนองหลุมเกมส์) โรงเรียนในเขตต าบล 
หนองหลุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ให้แก่โรงเรียน 
วัดกลางวงศ์มณี 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4/2564) 

 หน้า 18  ล าดับที่  1)  
      

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 115,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 90,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/ รัฐพิธี ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมราชการ ฯลฯ 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ห่วงใย
ผู้สูงอาย ุ(วันกตัญญู) 

จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประเพณี
สงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ห่วงใยผู้สูงอายุ 
(วันกตัญญู)  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(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)  
 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    

โครงการจัดกิจกรรมขบวนรถบุปผาชาติ (ขบวนแห่กิจกรรม
ถวายดอกบัว) เนื่องในงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภช
เมืองพิจิตร 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรม
ขบวนรถบุปผาชาติ (ขบวนแห่กิจกรรมถวายดอกบัว) เนื่องใน
งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร 
ประจ าปี 2565 และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 180  ล าดับที ่7)      

      

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณี
แข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจ าป ี2565  และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ให้แก่ส านักงานวฒันธรรมจังหวัดพิจิตร 

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 179  ล าดับที ่ 5)  
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                           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 673,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 502,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 502,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 460,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลหนองหลุม เงินเพ่ิม
ในการเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน เงินเพ่ิมพิเศษและ
ผลประโยชน์อื่น ๆ ตามท่ีระเบียบ กฎหมายก าหนด 
        

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม ฯลฯ   
         

      

  
งบด าเนินงาน รวม 171,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 22,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ  ฯลฯ  
       

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
ในวันหยุดราชการ  การให้บริการประชาชนในวันเสาร์  
วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และค่าล่วงเวลา  ให้แก่
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองหลุม 
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ค่าใช้สอย รวม 149,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 124,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ  ฯลฯ 
         

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง ส าหรับพนักงานส่วนต าบล หรือผู้ปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมที่ได้รับอนุญาตให้
เดินทางไปราชการ  ฯลฯ 
         

      

    
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เพ่ือการ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้แก่ ข้าราชการ และพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุมเช่น ค่าธรรมเนียมในการ
ฝึกอบรมหรือสัมมนา ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงาน 
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลเข้าฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ 
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งานก่อสร้าง รวม 4,591,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 295,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 295,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 295,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลหนองหลุม เงินเพ่ิม
ในการเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน  เงินเพ่ิมพิเศษและ
ผลประโยชน์อื่น ๆ ตามท่ีระเบียบ กฎหมายก าหนด  
        

      

  
งบด าเนินงาน รวม 602,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ  ฯลฯ 
 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
ในวันหยุดราชการ  การให้บริการประชาชนในวันเสาร์  
วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และค่าล่วงเวลา  ให้แก่
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองหลุม  
 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับพนักงานส่วนต าบล ฯลฯ   
ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน  ตามระเบียบ กฎหมายก าหนด 
        

      

   
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 230,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก

หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก   
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ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ   
ค่าเบี้ยประกัน  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาเพ่ือใช้ใน
ราชการ  ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ  และค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้าง 
ที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ฯลฯ 
        

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง ส าหรับพนักงานส่วนต าบล หรือผู้ปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมที่ได้รับอนุญาตให้
เดินทางไปราชการ  ฯลฯ 
         

      

    
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เพ่ือการ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้แก่ ข้าราชการ และพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุมเช่น ค่าธรรมเนียมในการ
ฝึกอบรมหรือสัมมนา ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงาน 
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลเข้าฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ 
         

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ฯลฯ     
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ค่าวัสดุ รวม 242,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
บริหารงานทั่วไป เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ ายาลบค าผิด แฟ้ม ไม้บรรทัดเหล็ก สมุด กรรไกร  เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ธงชาติ ตรายาง  เก้าอ้ีพลาสติก พระบรมฉายา
ลักษณ์ พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ รวมถึงน้ า
ดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน  ฯลฯ   
          

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงานและใช้
ในการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เช่น ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า 
เบรกเกอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณ    
ดอกล าโพง แผงวงจร ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ไมค์ลอย
พร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ  
            

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 

      

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

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน ส ี
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอ,เทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าที่
ได้จากการล้าง อัดขยาย ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบ 
ล้อลาก เอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ฯลฯ       
       

      



ขอ้บญัญติั เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ 120 

 

 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette , Floppy , Disk ,Removable Disk ,  
CompactDisc , Ditital Video Disc , Flash Drive) , เทป
บันทึกข้อมูล(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์
(Key Board), เมนบอร์ด (Main Board), เมมโมรี่ซิป 
(Memory Chip) เช่น RAM  เมาส ์(Mouse)  เครื่องกระจาย

สัญญาณ (Hub) ฯลฯ     

      

  
งบลงทุน รวม 3,694,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 134,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       

    
เครื่องเจาะคอนกรีต จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต ชนิดเครื่องยนต์
เบนซิล พร้อมหัวเจาะขนาด 4 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะโดยสังเขป ดังนี้ 
    - สามารถเจาะหลุมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
20 เซนติเมตร 
    - สามารถเจาะหลุมที่มีความลึกได้ถึง 400 มม. (สามารถ
ต่อกระบอกเจาะได้ถึง 1,500 มม.) 
    - ปรับความลึกของหลุมโดยการหมุนเกลียวที่พวงมาลัย 
    - สามารถเจาะที่ความเร็ว 800 - 1,200 รอบต่อนาที 
    - ระบายความร้อนโดยการปล่อยน้ าไหลผ่านหัวเจาะคอนกรีต 
    - ถังบรรจุน้ า 40 ลิตร 
    - เครื่องยนต์เบนซิลขนาดกระบอกสูบ 163 ซีซี 
 4 จังหวะ ช่วงชัก 68 x 45 มม. 
    - ขนาดเครื่องยนต์ก าลัง 3.2 กิโลวัตต ์3,600 รอบ/นาที 
    - ความจุถังบรรจุน้ ามันเชื้อเพลิง 1.9 ลิตร 
    - ความจุถังน้ ามันเครื่อง 0.65 ลิตร 
(เป็นครุภัณฑ์ที่คุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษนอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) 
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ครุภัณฑ์ส ารวจ       

    
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จ านวน 24,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้ 
    1) มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง            
    2) มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD            
    3) บันทึกข้อมูลต าแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด
แบบพกพาและสร้างเส้นทางได้ 200 เส้นทาง           
    4) บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด 
    5) มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่และข้อมูลต าแหน่ง
สถานที่ส าคัญไม่น้อยกว่า 500,000 ต าแหน่ง            
    6) มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดย
การวัดความดันบรรยากาศ            
    7) มีพอร์ตส าหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง 
USB port แบบ High-Speed 
 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,560,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 2  
หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง 

จ านวน 110,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนซอย 2 หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง ต าบลหนองหลุม  ผิวจราจร
กว้าง 2.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 80 เมตร โดยมี
ปริมาตรพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 224 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองหลุม) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข (ครั้งที่ 2/2564) 
 หน้า 2  ล าดับที่  1)  
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยเลียบ
คลองต้นประดู่ (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่ 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนซอยเลียบคลองส่งน้ าต้นประดู่ (ฝั่งตะวันออก)  
หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่ ต าบลหนองหลุม (ช่วงที่ 1)  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 127 เมตร  
โดยมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 508 
ตารางเมตร และทางเชื่อม 2 ทาง ข้างละ 2.00เมตร โดยมี
ปริมาตรพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปรับเกลี่ยเรียบข้างละไม่น้อยกว่า 
0.00 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่  
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม) 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 85  ล าดับที ่ 7)  
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
 ถนนสายบ้านไหล่โก หมู่ที่ 7 - ถนนสายบ้านโนนป่าแดง  
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายบ้านไหล่โก หมู่ที ่7 - บ้านโนนป่าแดง หมู่ที่ 2  
ต าบลหนองหลุม (ช่วงที่ 3)  ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ความยาว 147 เมตร โดยมีปริมาตรพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 514.5 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางปรับเกลี่ยเรียบข้างละไม่น้อยกว่า 0.00 - 0.50 
เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่  
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม) 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4/2564) 
 หน้า 4  ล าดับที่  2)  
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  
สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านป่าสัก 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายกลางบ้านป่าสัก หมู่ที ่4 ต าบลหนองหลุม (ช่วงที่ 3) 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 102 
เมตร โดยมีปริมาตรพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 510 
ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปรับเกลี่ยเรียบข้างละ 
ไม่น้อยกว่า 0.00 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่  
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม) 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 91  ล าดับที ่ 20) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  
สายก าไรทอง ซอย 1 บ้านยางนกกระทุง หมู่ที่ 6 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายก าไรทอง ซอย 1 หมู่ที ่6 บ้านยางนกกระทุง  
ต าบลหนองหลุม (ช่วงที่ 3)  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ความยาว 130 เมตร โดยมีปริมาตรพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางปรับเกลี่ยเรียบข้างละไม่น้อยกว่า 0.00 - 0.50 
เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่  
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม) 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 99  ล าดับที ่ 36) 

 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  
สายหนองสกัด หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายหนองสกัด หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง ต าบลหนองหลุม 
(ช่วงที่ 3)  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ความยาว 102 เมตร โดยมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปรับ
เกลี่ยเรียบข้างละไม่น้อยกว่า 0.00 - 0.50 เมตร หรือตาม
สภาพพ้ืนที่  
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม) 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 106  ล าดับที ่ 51) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  
สายหมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน 

จ านวน 260,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสาย หมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 บ้านโนน
ซ่าน ต าบลหนองหลุม (ช่วงที่ 3)  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ความยาว 135 เมตร โดยมีปริมาตรพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางปรับเกลี่ยเรียบข้างละไม่น้อยกว่า 0.00 - 0.50 
เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่  
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม) 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4/2564) 
 หน้า 2  ล าดับที่  1) 

  

      

    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  
สายหมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน - วังปลาทู หมู่ที่ 11  
ต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนซอยสาย หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร - บ้านวังปลาทู หมู่ที ่11 
ต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร (ช่วงที่ 1)   
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 127 
เมตร โดยมีปริมาตรพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
508 ตารางเมตร และทางเชื่อม 2 ทาง ข้างละ 2.00 เมตร 
โดยมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4.00 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปรับเกลี่ยเรียบข้างละ 
ไม่น้อยกว่า 0.00 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่  
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม) 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2563) 
 หน้า 5  ล าดับที่  3)  
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  
สายเหนือพัฒนา เชื่อม หนองประดู่ ต าบลพันเสา  
อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก 

จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสาย หมู่ที่ 12 บ้านเหนือพัฒนา ต าบลหนองหลุม
อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร - บ้านหนองประดู่        
ต าบลพันเสา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   
ความยาว 255 เมตร โดยมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปรับ
เกลี่ยเรียบข้างละไม่น้อยกว่า 0.00 - 0.50 เมตร หรือตาม
สภาพพ้ืนที่  
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม) 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 121  ล าดับที ่ 81)  
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโนนป่าแดง 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายกลางบ้านโนนป่าแดง หมู่ที่ 2 ต าบลหนองหลุม 
(ช่วงที่ 5)  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ความยาว 102 เมตร โดยมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร   พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปรับ
เกลี่ยเรียบข้างละไม่น้อยกว่า 0.00 - 0.50 เมตร หรือตาม
สภาพพ้ืนที่  
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม) 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 88  ล าดับที ่ 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 าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายหมู่ที่ 3 บ้านต้นประดู่ ต าบลหนองหลุม  
อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เชื่อมต าบลบ่อทอง  
อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก (ช่วงที่ 6)  ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 130 เมตร โดยมี
ปริมาตรพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 520 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปรับเกลี่ยเรียบข้างละไม่น้อยกว่า 
0.00 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่  
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม)  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 90  ล าดับที ่ 17) 

  

      

    
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังถนนสายบ้านบัวยาง 
หมู่ที่ 9 -บ้านหนองหลุม หมู่ที่ 5 

จ านวน 140,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการลงลูกรังถนนสายบ้านบัวยาง  
หมู่ที่ 9 บ้านบัวยาง - บ้านหนองหลุม หมู่ที ่5  
ต าบลหนองหลุม  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ความยาว 950 เมตร โดยมีปริมาตรลูกรัง 
380 ลูกบาศก์เมตร บดทับผิวจราจร (โดยรถเกรดเดอร์
มอเตอร์, รถบด)  
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม) 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 111  ล าดับที ่ 60)  
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โครงการก่อสร้างเสาธงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร รายละเอียดโครงการ เสาธง
เหล็ก GLV. เทเปอร์หนา ๔ มิลลิเมตร(ปลาย  ๖ เซนติเมตร 
ฐาน  ๑๕ เซนติเมตร) เสาสูง ๗ เมตร เสาธงหมุนได้ ๓๖๐ 
องศา ป้องกัน สายเคเบิ้ลพันเสา พร้อมอุปกรณ์ และฐาน 
คสล.   
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 2/2564) 
 หน้า 4 ล าดับที่ 1) 
(กองการศึกษาฯ) 
 

      

   
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น  
ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ า,ระบบไฟฟ้า การปรับปรุง
สะพาน การปรับปรุงฝาย การปรับปรุงบ่อบาดาล  
การปรับปรุงแหล่งน้ าสาธารณะ การขุดลอกคลอง  
การปรับปรุงอาคาร เช่น บิวท์อิน,Built - in, กั้นห้องที่มี
สภาพมั่นคง ฯลฯ  
           

      

    
โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินที่ท าการองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองหลุม 

จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างก าแพงกันดินที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร (ช่วงที่ 2) ขนาดความสูง 
2.00 เมตร ความยาว 46.00 เมตร  
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม) 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย 
(ส านักปลัด) 
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                                แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพที่ดี
ของชุมชน 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการปลูก
ผักปลอดสารพิษ เพ่ือสุขภาพที่ดีของชุมชน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ 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 
        

      

 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะใน
เขตต าบลหนองหลุม 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการก าจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะในเขตต าบลหนองหลุม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 70  ล าดับที ่ 2) 
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โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน จ านวน 10,000 บาท 

      

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

      

    
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชด าริ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม 
การปลูกหญ้าแฝกตามพระราชด าริ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 71  ล าดับที ่ 3)          

      

 



5,000 5,000

100,000 100,000

600,000 600,000

3,000,000 3,000,000

24,000 24,000

8,660,000 8,660,000

12,000 12,000

407,570 407,570

30,000 30,000

90,000 90,000

42,120 42,120

1,627,200 1,627,200

ขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   แผนงาน  

งบกลาง

แผนงาน

บรหิารงานทัว่ไป

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

      แผนงาน      

 การศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวมแผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินส ารองจ่าย

เบี้ยยังชีพความพิการ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

 (ก.บ.ท.)
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ

งบบุคลากร

  เงนิเดือน    

(ฝ่ายการเมือง)

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง

นายก/รองนายก

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง

ประธานสภา/สมาชิกสภา/

เลขานุการสภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
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   แผนงาน  

งบกลาง

แผนงาน

บรหิารงานทัว่ไป

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

      แผนงาน      

 การศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวมแผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย

42,120 42,120

86,400 86,400

514,080 514,080

531,770 162,000 180,000 873,770

3,590,500 138,500 1,256,500 138,500 180,720 6,059,720

168,000 42,000 252,000

84,000 21,300 21,300 126,600

3,000 2,000 5,000

84,000 84,000
270,000 21,000 32,400 371,400

32,000 5,000 10,000 1,000 2,000 54,000

400,000 100,000 60,000 155,000 20,000 775,000

50,000 5,000 40,000 5,000 5,000 105,000

งบบุคลากร

  เงนิเดือน    

(ฝ่ายการเมือง)
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง

นายก
ค่าตอบแทนรายเดือน

เลขานุการ/ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายก

องค์การบริหารส่วนต าบล
เงินเดือนนายก/รองนายก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  เงนิเดือน   

(ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเดือนข้าราชการ หรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่น
755,000

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ

 หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

เงินวิทยฐานะ

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 48,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ
4,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ

อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

40,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ข้าราชการ/พนักงาน/

ลูกจ้างประจ า
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   แผนงาน  

งบกลาง

แผนงาน

บรหิารงานทัว่ไป

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

      แผนงาน      

 การศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวมแผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย

40,000 40,000

210,000 20,000 270,000

80,000 10,000 90,000

630,000 650,000 480,000 2,114,000

120,000 10,000 50,000 10,000 15,000 230,000

145,000 10,000 50,000 10,000 15,000 250,000

30,000 30,000

40,000 40,000

10,000

200,000 200,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ผู้บริหารท้องถิ่น

ค่าใช้สอย

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง

และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 354,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ
25,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ

สัมมนา
20,000

โครงการการจัดการขยะมูล

ฝอยและของเสียอันตรายใน

ชุมชน

โครงการการประเมินการ

ปฏิบัติราชการและประเมิน

ความพึงพอใจต่อการบริการ

โครงการก าจัดผักตบชวาและ

วัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะใน

เขตต าบลหนองหลุม

10,000

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา

เสพติด
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   แผนงาน  

งบกลาง

แผนงาน

บรหิารงานทัว่ไป

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

      แผนงาน      

 การศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวมแผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย

300,000 300,000

120,000 120,000

50,000 50,000

10,000 10,000

70,000 70,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

10,000 10,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดการเลือกต้ังนายก

 อบต. และสมาชิก อบต.

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

โครงการปกป้องสถาบัน ชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์

โครงการประชาสัมพันธ์และ

เผยแพร่ข่าวสารของ อบต.

หนองหลุม

โครงการประเพณีสงกรานต์ 

สืบสานวัฒนธรรมไทย ห่วงใย

ผู้สูงอายุ(วันกตัญญู)

โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี

 และบุคคลในครอบครัว

โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง

เทศกาลปีใหม่

โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง

เทศกาลสงกรานต์

โครงการฝึกอบรมการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ

ขอ้บญัญติั เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ 134



   แผนงาน  

งบกลาง

แผนงาน

บรหิารงานทัว่ไป

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

      แผนงาน      

 การศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวมแผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย

150,000 150,000

20,000 20,000

100,000 100,000

20,000 20,000

20,000 20,000

200,000 200,000

20,000 20,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจ าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองหลุม

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม

อาชีพการท าขนมไทย

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป

พร.) (หลักสูตรจัดต้ัง)

โครงการพลังครอบครัวร่วมท า

ความดีเพื่อสร้างสรรค์สังคม

โครงการพัฒนาผู้ประกอบ

วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองหลุม

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

แม่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน และ

แกนน ากลุ่มต่างๆในต าบล

หนองหลุม

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก

และเยาวชนต าบลหนองหลุม
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   แผนงาน  

งบกลาง

แผนงาน

บรหิารงานทัว่ไป

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

      แผนงาน      

 การศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวมแผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย

250,000 250,000

10,000 10,000

100,000 100,000

10,000 10,000

10,000

10,000 10,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรและเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนต าบลหนอง

หลุม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองหลุม

โครงการรณรงค์และแก้ไข

ปัญหายาเสพติด TO BE 

NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจ

วัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

โครงการรณรงค์ให้ประชาชน

ใช้สิทธิ์ตามระบอบ

ประชาธิปไตย

โครงการรักน้ า รักป่า รักษา

แผ่นดิน
10,000

โครงการส่งเสริมการ

ด าเนินงานธนาคารขยะใน

ชุมชน
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   แผนงาน  

งบกลาง

แผนงาน

บรหิารงานทัว่ไป

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

      แผนงาน      

 การศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวมแผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย

20,000

10,000

20,000 20,000

40,000 40,000

20,000 20,000

20,000 20,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการปลูกผัก

ปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพที่ดี

ของชุมชน

20,000

โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้า

แฝกตามพระราชด าริ
10,000

โครงการส่งเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงของ

ครอบครัว  และพัฒนาอาชีพ

ครอบครัวตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเครือข่าย

องค์กรสตรีหมู่บ้าน (กสพม.) 

ต าบลหนองหลุม

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นและแผนชุมชน

โครงการส่งเสริมความรู้ ความ

เข้าใจและตรวจเยี่ยมสถานที่

และผู้ประกอบอาหารใน

ต าบลหนองหลุม

โครงการส่งเสริมความรู้

เกี่ยวกับภัยและการระงับ

อัคคีภัยแก่ประชาชน
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   แผนงาน  

งบกลาง

แผนงาน

บรหิารงานทัว่ไป

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

      แผนงาน      

 การศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวมแผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย

40,000 40,000

20,000 20,000

20,000 20,000

10,000 10,000

666,900 666,900

25,000 25,000

100,000 100,000

10,000 10,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมโภชนาการ

และสุขภาพอนามัยแม่และ

เด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ

รินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนกลุ่มอาชีพในต าบล

หนองหลุม

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่

กลุ่มผู้สูงอายุต าบลหนองหลุม

โครงการสนับสนุนการจัดการ

เลือกต้ัง

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษา

โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ

ใส่ใจสุขภาพต าบลหนองหลุม

โครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย

มะเร็งเต้านม

โครงการแห่เทียนพรรษา
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   แผนงาน  

งบกลาง

แผนงาน

บรหิารงานทัว่ไป

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

      แผนงาน      

 การศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวมแผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย

20,000 20,000

10,000 10,000

50,000 20,000 100,000

10,000 30,000

30,000 30,000

140,000 80,000 300,000

50,000 50,000

50,000 50,000

33,000 2,000 37,000

50,000 966,000 1,016,000

250,000 250,000

53,000 5,000 13,000 171,000

50,000 25,000 75,000

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

200,000 70,000 300,000

3,000 3,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล

 พนักงานครู และพนักงาน

จ้างขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหลุม

โครงการอบรมวินัยจราจร

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

วัสดุส านักงาน 30,000

ค่าสาธารณปูโภค

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
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   แผนงาน  

งบกลาง

แผนงาน

บรหิารงานทัว่ไป

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

      แผนงาน      

 การศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวมแผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย
15,000 15,000

15,000 15,000

20,000 20,000

50,000 50,000

300,000 300,000

60,000 20,000 110,000

3,500 3,500

7,000 7,000

19,000 19,000

17,000 17,000 34,000

16,000 16,000 32,000

80,000

8,000 8,000

งบด าเนินงาน

ค่าสาธารณปูโภค

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการส่ือสารและ

โทรคมนาคม

ค่าไฟฟ้า

งบลงทุน

ค่าครภุัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ครุภัณฑ์ส ารวจ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ์
30,000

เก้าอี้ท างาน (ระดับปฏิบัติการ)

เก้าอี้ท างาน ระดับช านาญการ

เคร่ืองขยายเสียงแบบคาดเอว

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ

งานส านักงาน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

ส าหรับงานส านักงาน

เคร่ืองเจาะคอนกรีต 80,000

เคร่ืองท าน้ าเย็น
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   แผนงาน  

งบกลาง

แผนงาน

บรหิารงานทัว่ไป

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

      แผนงาน      

 การศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวมแผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย

8,600 8,600

8,900 8,900

2,500 2,500

24,500

5,500 5,500

100,000 300,000

300,000

110,000

งบลงทุน

ค่าครภุัณฑ์

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์    (Ink 

Tank Printer)

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 

ขาวด า ชนิด Network แบบที่

 1

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800

 VA

เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณ

ดาวเทียมแบบพกพา
24,500

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน

ค่าทีด่ินและ

สิ่งก่อสรา้ง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

ค่าปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
200,000

โครงการก่อสร้างก าแพงกัน

ดินที่ท าการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองหลุม

300,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 2 หมู่

ที่ 9 บ้านบัวยาง

110,000
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   แผนงาน  

งบกลาง

แผนงาน

บรหิารงานทัว่ไป

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

      แผนงาน      

 การศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวมแผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย

250,000

250,000

250,000

250,000

งบลงทุน

ค่าทีด่ินและ

สิ่งก่อสรา้ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (คสล.) ซอยเลียบ

คลองต้นประดู่ (ฝ่ังตะวันออก)

 หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่

250,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสาย

บ้านไหล่โก หมู่ที่ 7 - ถนน

สายบ้านโนนป่าแดง หมู่ที่ 2 

ต าบลหนองหลุม อ าเภอว

ชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

250,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (คสล.) สายกลาง

หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านป่าสัก

250,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (คสล.) สายก าไร

ทอง ซอย 1 บ้านยาง

นกกระทุง หมู่ที่ 6

250,000
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   แผนงาน  

งบกลาง

แผนงาน

บรหิารงานทัว่ไป

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

      แผนงาน      

 การศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวมแผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย

250,000

260,000

250,000

500,000

งบลงทุน

ค่าทีด่ินและ

สิ่งก่อสรา้ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (คสล.) สายหนอง

สกัด หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง

250,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (คสล.) สายหมู่ที่ 

10 บ้านโนนไร่ เชื่อมต่อ หมู่ที่

 11 บ้านโนนซ่าน

260,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (คสล.) สายหมู่ที่ 

11 บ้านโนนซ่าน - วังปลาทู 

หมู่ที่ 11 ต าบลก าแพงดิน 

อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

250,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (คสล.) สายเหนือ

พัฒนา เชื่อม หนองประดู่ 

ต าบลพันเสา อ าเภอบางระก า 

 จังหวัดพิษณุโลก

500,000
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   แผนงาน  

งบกลาง

แผนงาน

บรหิารงานทัว่ไป

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

      แผนงาน      

 การศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวมแผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย

250,000

250,000

140,000

50,000

งบลงทุน

ค่าทีด่ินและ

สิ่งก่อสรา้ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (คสล.)สายกลาง

หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโนนป่า

แดง

250,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก(คสล.) พื้นที่ หมู่ที่ 

3 สายบ้านต้นประดู่  ต าบล

หนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี 

จังหวัดพิจิตร เชื่อมต่อ ต าบล

บ่อทอง  อ าเภอบางระก า  

จังหวัดพิษณุโลก

250,000

โครงการก่อสร้างถนนดิน

พร้อมลงลูกรังถนนสายบ้าน

บัวยาง หมู่ที่ 9 -บ้านหนอง

หลุม หมู่ที่ 5

140,000

โครงการก่อสร้างเสาธงของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองหลุม

50,000

งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
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   แผนงาน  

งบกลาง

แผนงาน

บรหิารงานทัว่ไป

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

      แผนงาน      

 การศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวมแผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย

10,000 10,000

10,000 10,000

10,000 10,000

95,960 95,960

62,160 62,160

15,000 15,000

งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน

โครงการการจัดงานวันเฉลิม

พระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา

ลงกรณฯ พระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม

โครงการการจัดงานวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล

ลักษณ พระบรมราชินี 3 

มิถุนายน

โครงการการจัดงานวันปิย

มหาราช 23 ตุลาคม

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 

(หนองหลุมเกมส์)

โครงการเข้าค่ายพัฒนาเด็ก

และเยาวชน

โครงการจัดกิจกรรมขบวนรถ

บุปผาชาติ (ขบวนแห่กิจกรรม

ถวายดอกบัว) เนื่องในงาน

นมัสการหลวงพ่อเพชรและ

สมโภชเมืองพิจิตร
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   แผนงาน  

งบกลาง

แผนงาน

บรหิารงานทัว่ไป

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

      แผนงาน      

 การศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวมแผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย

10,000 10,000

10,000 10,000

10,000 10,000

10,000 10,000

งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน

โครงการจัดงานประเพณี

แข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร 

ชิงถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการจัดงานวันคล้ายวัน

พระบรมราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

และวันแม่แห่งชาติ 12 

สิงหาคม

โครงการจัดงานวันคล้ายวัน

สรรคต พระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ

ดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร 13 ตุลาคม
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   แผนงาน  

งบกลาง

แผนงาน

บรหิารงานทัว่ไป

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

      แผนงาน      

 การศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวมแผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจา่ย

40,000 40,000

50,000 50,000

1,512,000 1,512,000

10,000 10,000

12,928,570 10,915,190 1,470,800 5,997,960 795,800 824,720 410,960 38,678,500

งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม

ในการช่วยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น อ าเภอวชิรบารมี

รวม 5,264,500 70,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม (เข้าค่ายคุณธรรม

นักเรียน)

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอื่น

อุดหนุนโครงการอาหาร

กลางวันส าหรับนักเรียน

โรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขต

ต าบลหนองหลุม
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