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ส่วนที่ 1 
 
 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

 
 
 

ของ 
 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังยำง 
อ ำเภอวังยำง จังหวัดนครพนม 
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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังยำง 

 บัดน้ี ถึงเวลาที่คณะผู ้บริหารท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวงัยางอีกครั้ งหน่ึง ฉะนั้นในโอกาสน้ี ผูบ้ริหารท้องถ่ิน

องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัยาง จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถึงสถานะการคลงั ตลอดจน

หลกัการและแนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดงัต่อไปน้ี 
 

 1. สถำนกำรณ์คลัง (ณ วันที่จัดท ำร่ำงงบประมำณร่ำยจ่ำยประจ ำปี) 

1.1. งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป  

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ วนัที ่17 สิงหาคม 2564 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี

สถานะการเงิน ดงัน้ี 

1.1.1. เงินฝากธนาคาร จ านวน               20,377,333.72    บาท 

1.1.2. เงินสะสม จ านวน               23,738,457.98     บาท 

1.1.3. เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน                6,922,328.47     บาท 

1.1.4. รายการกนัเงินไวแ้บบก่อหน้ีผูกพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย จ านวน   -    โครงการ  

รวม     -          บาท 

   1.1.5 รายการกนัเงินไวโ้ดยยงัไม่ก่อหน้ีผูกพนั จ านวน  10  โครงการ 

    รวม      53,310   บาท 

   1.1.6 เงินกูค้งคา้ง จ านวน      -      บาท 

2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ปีที่ผา่นมา) 

2.1 รำยรับจริง จ ำนวน 38,293,081.91 บำท ประกอบด้วย 

  หมวดภาษีอากร      จ านวน      43,929.28  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต    จ านวน     311,260.75  บาท 
  หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ      จ านวน     169,585.92  บาท 
  หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค และกจิการพาณิชย ์ จ านวน       56,914.00  บาท 
  หมวดรายไดเ้บด็เตลด็       จ านวน     121,815.97  บาท 
  หมวดรายไดจ้ากทุน    จ านวน  -  บาท 
  หมวดภาษีจดัสรร                       จ านวน 17,684,178.85  บาท 
  หมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป             จ านวน 19,905,397.14  บาท 
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2.2 เงินอุดหนุนท่ีรฐับาลให้โดยระบุวตัถปุระสงค ์จ านวน   - บาท 
 

2.3 รายจ่ายจริง จ านวน  35,406307.23  บาท  ประกอบด้วย 
  งบกลาง      จ านวน    9,106,525.33  บาท 
  งบบุคลากร     จ านวน 13,000,057.00  บาท  
  งบด าเนินการ               จ านวน    6,784,756.52  บาท 
  งบลงทุน                  จ านวน   3,775,200.00  บาท 
  งบเงนิอุดหนุน               จ านวน    2,728,768.38  บาท 
  รายจ่ายอื่น     จ านวน        11,000.00  บาท 
 

2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรฐับาลให้โดยระบุวตัถปุระสงค ์จ านวน     57,070.00 
บาท 

 

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี  จ านวน
 6,357,643.00 บาท 

 

2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน 2,988,000.00 บาท 
 

2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้     จ านวน            0.00 บาท 
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ส่วนที่ 2 
 
 

ข้อบัญญัติ 
 
 

เร่ือง 
 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
 

ของ 
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังยำง 
อ ำเภอวังยำง จังหวัดนครพนม 

 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัยาง 
อ าเภอวงัยาง   จงัหวดันครพนม 

       
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ส้ิน 40,200,800 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 10,399,406 บาท 
  งบกลาง รวม 10,399,406 บาท 
   งบกลาง รวม 10,399,406 บาท 
   เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ านวน 210,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนักงานจา้งใน
หน่วยงาน 

      

   เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน จ านวน 15,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทนใหแ้ก่ลูกจา้ง เป็น
รายปีในอตัรารอ้ยละ 0.2 ของค่าจา้งโดยประมาณทัง้ปี 

      

   เบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุ จ านวน 6,787,800 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยงัชพีใหแ้ก่ผูสู้งอายุ ในเขต อบต.วงัยาง       

   เบี้ยยงัชพีความพกิาร จ านวน 2,474,400 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยงัชพีใหแ้ก่ผูพ้กิาร ในเขต อบต.วงัยาง 
      

   เบี้ยยงัชพีผูป่้วยเอดส์ จ านวน 42,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยงัชพีใหแ้ก่ผูป่้วยเอดส์ ในเขต อบต.วงัยาง       

   เงนิส ารองจ่าย จ านวน 300,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินทีม่เีหตุสาธารณภยัเกดิขึน้  หรอืกรณี
การป้องกนัและยบัยงัก่อนเกดิสาธารณภยั หรอืคาดว่าจะเกดิ 
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สาธารณภยั หรอืกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดอืดรอ้น
ของประชาชนเป็นส่วนรวม    
 
 
 
      

   รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั       
    เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ (ก.บ.ท.) จ านวน 370,206 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ  เพื่อช่วยเหลอื
แก่ขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ 2% ของประมาณการรายรบั  โดยไม่
รวมเงนิทีม่ผูีอุ้ทศิใหแ้ละเงนิอุดหนุน        

      

    
เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
(สปสช.) 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่(สปสช.)  

      

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 งานบริหารทัว่ไป รวม 9,402,300 บาท 
  งบบุคลากร รวม 6,246,900 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท 
   ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 514,080 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดอืนใหแ้ก่นายก/รอง
นายก อบต. 

      

   ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งใหแ้ก่นายก/ รอง
นายก อบต. 

      

   ค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพเิศษใหแ้ก่นายก/รองนายก อบต.       

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายก
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

      
  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่เลขานุการนายก อบต.       

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชกิสภา/เลขานุการ
สภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

จ านวน 1,886,400 บาท 

      

  

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา อบต.   134,640  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรอง
ประธานสภา อบต.  110,160  บาท 

      



7 

 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชกิ
สภา อบต.    1,555,200  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ
สภา อบต.    86,400  บาท 
  

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,675,780 บาท 
   เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 2,557,020 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดอืนใหแ้ก่พนักงานในหน่วยงาน        

   เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 252,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง และค่าตอบแทนพเิศษของ
พนักงานทีค่วรไดร้บัตามระเบยีบทีก่ าหนด 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 806,760 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงานจา้งในหน่วยงาน       

   เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง จ านวน 60,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชพีชัว่คราวใหแ้ก่พนักงานจา้งใน
หน่วยงาน 

      

  งบด าเนินงาน รวม 3,090,600 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 215,600 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์
แก่ อปท.ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  และเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพเิศษใหแ้ก่พนกังานและพนักงานจา้ง  ฯลฯ 

      

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 168,000 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานตามระเบยีบทีก่ าหนด       

   เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตร       
    เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจ า จ านวน 18,600 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตรของพนักงาน 
ซึ่งมสีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบ  

      

    เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตรผูบ้รหิารทอ้งถิน่ จ านวน 9,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตรของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
ซึ่งมสีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบ  

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,193,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบรกิาร       
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    1. ค่าจา้งเหมาบรกิารบุคคลภายนอก จ านวน 12,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งองคก์รหรอืสถาบนัทีเ่ป็นกลางส ารวจความ
พงึพอใจของผูร้บับรกิาร    

      

    
2. ค่าจา้งเหมาบรกิารบุคคลเพื่อท าหน้าทีใ่นการดูแลรกัษาความ
สะอาดอาคารทีท่ าการ อบต.วงัยาง 

จ านวน 96,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารบุคคลเพื่อท าหน้าทีใ่นการดูแล
รกัษาความสะอาดอาคารที่ท าการ อบต.วงัยาง 

      

    3. ค่าเช่าทรพัยส์นิ จ านวน 60,000 บาท 

      
  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร        

    4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อยจ่ายเป็นค่าท าเนียมต่างๆ เช่น ค่าท าเนียมรงัวดัทีด่ิน
สาธารณะประโยชน์ เป็นต้น 

      

    5. ค่าเบี้ยประกนั จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกนัต่างๆ เช่น ค่าประกนัภยัรถยนต์  
เป็นต้น 

      

   รายจ่ายเกี่ยวกบัการรบัรองและพธิกีาร จ านวน 70,000 บาท 

      

  

- ค่ารบัรอง แยกเป็น 
1) ค่าเลี้ยงรบัรองประชุมสภาทอ้งถิน่ 40,000 บาท 
2) ค่ารบัรองเกี่ยวกบัการต้อนรบับุคคลหรอืคณะ
บุคคล 30,000 บาท 
  

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    1. ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเลอืกตัง้ จ านวน 500,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเลอืกตัง้ของ อบต.วงัยาง ส าหรบั
อตัราค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการเลอืกตัง้  
(กกต.) ก าหนด  
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ 
ว3675 ลงวนัที ่6 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว1705 ลงวนัที ่20 มนีาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที่ มท 0818.2/ว4149 ลงวนัที ่19 กรกฎาคม 2564  

      

    2. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ  ส าหรบัจ่าย
เป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพ่กั  และ
ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการเดนิทางไปราชการ   
 
  

      

    
3. ค่าใชจ้่ายในการจดันิทรรศการ จดังานต่างๆซึ่งเป็นวนัส าคญั
ทางราชการ 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจดันิทรรศการ จดัท าพวง
มาลา ในวนัส าคญัของทางราชการ เช่น วนัปิยมหาราช ฯลฯ 

      

    4. ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม จ านวน 50,000 บาท 

      
  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรมต่างๆ       

   ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรกัษาหรอืซ่อมแซมทรพัยส์นิ  เพื่อให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิเช่น ค่าซ่อมแซม
ทรพัยส์นิ  ครุภณัฑต่์าง ๆ  ค่าบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิ ฯลฯ    
  

      

   ค่าวสัดุ รวม 550,000 บาท 
   วสัดุส านักงาน จ านวน 200,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นต้องใชใ้นส านักงาน เช่น  
กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ แฟ้ม เก้าอี้พลาสตกิ  
น ้าดื่ม ฯลฯ   

      

   วสัดุงานบา้นงานครวั จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครวัและวสัดุทีใ่ชท้ าความ
สะอาดเช่น ไมก้วาด น ้ายาลา้งห้องน ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ 

      

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี ่  
น ้ามนัเบรก ยางรถยนต์ ยางนอก - ยางใน  ฯลฯ   

      

   วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น จ านวน 200,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น เช่น น ้ามนั
เบนซนิ น ้ามนัดเีซล น ้ามนัเครื่อง ฯลฯ   

      

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ป้าย
ประชาสมัพนัธ์หรอืป้ายไวนิล ลา้งอดัรูป  กระดาษเขยีน
โปสเตอร ์ ฯลฯ 

      

   วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวสัดุคอมพวิเตอร ์ เช่น อุปกรณ์บนัทกึ
ขอ้มูล ตลบัผงหมกึส าหรบัเครื่องพมิพแ์บบเลเซอร ์สาย
เคเบลิ ฯลฯ 
  

  
 
  

    

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,132,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 1,000,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของส านักงาน กจิการประปา  สถานีสูบ
น ้าและอาคารสถานที่ทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของ อบต.  

      

   ค่าบรกิารโทรศพัท์ จ านวน 12,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศพัท์ทีใ่ชใ้นการตดิต่อราชการใน
ส านักงาน ค่าโทรศพัท์เคลื่อนที ่ฯลฯ 

      

   ค่าบรกิารไปรษณีย ์ จ านวน 5,000 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ ค่าธนาณัต ิ เป็นต้น         

   ค่าบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัการใชร้ะบบอนิเตอรเ์น็ต  
และใหห้มายรวมถงึค่าใชจ้่ายเพื่อใหไ้ดใ้ชบ้รกิารดงักล่าวและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้เกี่ยวกบัการใชบ้รกิาร  เป็นต้น  

      

   ค่าเช่าพืน้ทีเ่วบ็ไซต์ และค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้ง จ านวน 15,000 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพืน้ทีเ่วบ็ไซต์ และค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้ง       

  งบลงทุน รวม 64,800 บาท 
   ค่าครภุณัฑ์ รวม 64,800 บาท 
   ครุภณัฑส์ านักงาน       
    1. เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน จ านวน 64,800 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน  
แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน ขนาด 24,000 บทียีู  
จ านวน 2 เครื่องๆละ 32,400 บาท 
1) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไม่ต ่ากว่า 24,000 บีทยีู 
2) ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่วมค่าตดิตัง้ 
3) เครื่องปรบัอากาศทีม่คีวามสามารถในการท าความเยน็ 
ขนาดไม่เกนิ 40,000 บทียีู ต้องไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม และฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร ์5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรบัอากาศทีป่ระกอบส าเรจ็รูปทัง้ชุด ทัง้
หน่วยส่งความเยน็และหน่วยระบายความรอ้นจากโรงงาน
เดยีวกนั 

      



11 

 

5) มคีวามหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ้ 3)  
นอกเหนือจากการพจิารณาดา้นราคาแลว้ เพื่อเป็นการประหยดั
พลงังานควรพจิารณาจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศทีม่คี่า
ประสทิธภิาพพลงังานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
7) การตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศ 
 (1) แบบแยกส่วน ประกอบดว้ยอุปกรณ์ดงันี้ สวิตช์ 1 ตวั 
ท่อทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวนยาว 4 เมตรสายไฟยาวไม่
เกนิ 15 เมตร 
8) ค่าตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศ 
(กรณีต้องการแสดงค่าตดิตัง้แยกจากราคาเครื่องปรบัอากาศ) 
 (1) ชนิดตัง้พืน้หรอืชนิดแขวน 
ขนาดไม่ต ่ากว่า 13,000 บทียีู 4,000 บาท 
ขนาดไม่ต ่ากว่า 40,000 บทียีู 5,500 บาท 
 (2) ชนิดตู้ตัง้พืน้ 
ขน าดไม่ต ่ากว่า 33,000 บทียีู 5,000 บาท 
ขน าดไม่ต ่ากว่า 42,000 บทียีู 6,000 บาท 
 (3) ชนิดตดิผนังขนาด 12,000-24,000 บีทยูี 3,000 บาท 
- ตามบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑก์องมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2563 หน้า 23 (81-82) 

      
  

       

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 404,320 บาท 
  งบบุคลากร รวม 379,320 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 379,320 บาท 
   เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 379,320 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดอืนใหแ้ก่พนักงานในหน่วยงาน       

  งบด าเนินงาน รวม 25,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์
แก่ อปท.ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  และเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพเิศษใหแ้ก่พนกังานและพนักงานจา้ง  ฯลฯ 
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   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    1. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ ส าหรบัจ่าย
เป็น  
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั และค่าใชจ้่าย
อื่น ๆ  
ทีจ่ าเป็นในการเดนิทางไปราชการ   

      

    2. ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรมต่างๆ 
  

      

 งานบริหารงานคลงั รวม 2,859,328 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,383,560 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,383,560 บาท 
   เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 1,694,580 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดอืนใหแ้ก่พนักงานในหน่วยงาน        

   เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 4,440 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงนิเพิม่ค่าครองชพีชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานใน
หน่วยงาน  

      

   เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหแ้ก่ผูอ้ านวยการกอง
คลงั ตามระเบยีบทีก่ าหนด 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 609,000 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงานจา้งในหน่วยงาน         

   เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง จ านวน 33,540 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงนิเพิม่ค่าครองชพีชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานจา้งใน
หน่วยงาน 
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  งบด าเนินงาน รวม 315,468 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 149,468 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 49,868 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่  
อปท.ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  และเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพเิศษใหแ้ก่พนักงานและพนักงานจา้ง  ค่าตอบแทนบุคคล
หรอืคณะกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ตามกฎหมายว่าดว้ยการ
จดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั ฯลฯ 

      

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 99,600 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานตามระเบยีบทีก่ าหนด       

   ค่าใช้สอย รวม 166,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบรกิาร       
    1. ค่าจา้งเหมาบรกิารบุคคล จ านวน 96,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารบุคคลเพื่อส ารวจและปรงัปรุง
ขอ้มูลภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    1. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ  ส าหรบัจ่าย
เป็น  
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพ่กั  และค่าใชจ้่าย
อื่น ๆ  
ทีจ่ าเป็นในการเดนิทางไปราชการ   

      

    2. ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      
  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรมต่างๆ       

  งบลงทุน รวม 160,300 บาท 
   ค่าครภุณัฑ์ รวม 160,300 บาท 
   ครุภณัฑส์ านักงาน       
    1. โต๊ะท างาน จ านวน 11,000 บาท 
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโต๊ะท างานขา้ราชการระดบั 3-6 ขนาด
กวา้ง 78 สูง 75.3 ยาว 154 เซนตเิมตร มาตรฐาน (มอก.) จ าน
วน 2 ตวัๆละ 5,500 บาท เป็นเงนิ 11,000 บาท (สบืราคา) 
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว1134  ลงวนัที ่9 มถุินายน 2558 

      

    2. เก้าอี้ท างาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอี้ท างานขา้ราชการระดบั 3-6 ขนาด
กวา้ง 58 ลกึ 69 ปรบัระดบัความสูงของเก้าอี้ไดร้ะหว่าง 88-
97 เซนตเิมตร สามารถหมุนเก้าอี้ไดร้อบตวั 360 องศา รองรบั
น ้าหนักไดสู้งสุด 80 กก. จ านวน 10 ตวัๆละ 3,000 บาท   
รวมเป็นเงนิ 30,000 บาท (สบืราคา) 
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว1134  ลงวนัที ่9 มถุินายน 2558 

      

    3. เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน จ านวน 64,800 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน 
แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน ขนาด 24,000 บทียีู  
จ านวน 2 เครื่องๆละ 32,400 บาท 
1) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไม่ต ่ากว่า 24,000 บีทยีู 
2) ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่วมค่าตดิตัง้ 
3) เครื่องปรบัอากาศทีม่คีวามสามารถในการท าความเยน็ 
ขนาดไม่เกนิ 40,000 บทียีู ต้องไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม และฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร ์5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรบัอากาศทีป่ระกอบส าเรจ็รูปทัง้ชุด ทัง้
หน่วยส่งความเยน็และหน่วยระบายความรอ้นจากโรงงาน
เดยีวกนั 
5) มคีวามหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ้ 3)  
นอกเหนือจากการพจิารณาดา้นราคาแลว้ เพื่อเป็นการประหยดั
พลงังานควรพจิารณาจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศทีม่คี่า
ประสทิธภิาพพลงังานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
7) การตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศ 
 (1) แบบแยกส่วน ประกอบดว้ยอุปกรณ์ดงันี้ สวิตช์ 1 ตวั 
ท่อทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวนยาว 4 เมตรสายไฟยาวไม่
เกนิ 15 เมตร 
8) ค่าตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศ 
(กรณีต้องการแสดงค่าตดิตัง้แยกจากราคาเครื่องปรบัอากาศ) 
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 (1) ชนิดตัง้พืน้หรอืชนิดแขวน 
ขนาดไม่ต ่ากว่า 13,000 บทียีู 4,000 บาท 
ขนาดไม่ต ่ากว่า 40,000 บทียีู 5,500 บาท 
 
 (2) ชนิดตู้ตัง้พืน้ 
ขนาดไม่ต ่ากว่า 33,000 บทียีู 5,000 บาท 
ขนาดไม่ต ่ากว่า 42,000 บทียีู 6,000 บาท 
 (3) ชนิดตดิผนังขนาด 12,000-24,000 บีทยีู 3,000 บาท 
- ตามบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑก์องมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2563 หน้า 23 (81-82) 

      
  

       
   ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั       
    1. ตู้เยน็ จ านวน 8,500 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตู้เยน็ขนาด 7 คิวบกิ
ฟุต จ านวน 1 ตู้ ราคา 8,500 บาท 
1) ขนาดทีก่ าหนดเป็นความจุภายในขัน้ต ่า 
2) เป็นรุ่นทีไ่ดร้บัฉลากประสทิธภิาพ เบอร ์5 ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
3) การจดัซื้อตู้เยน็ขนาดอื่นใหพ้จิารณาถงึการประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าดว้ยนอกเหนือจากการพจิารณาดา้นราคา 
- ตามบญัชรีาคามาตราฐานครุภณัฑ ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 
ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2563 หน้า 12 (65) 

      

   ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือิเลก็ทรอนิกส์       
    1. เครื่องคอมพวิเตอร ์ALL In One จ านวน 46,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
คอมพวิเตอร ์All In One จ านวน 2 เครื่องๆ
ละ 23,000 บาท โดยมคีุณลกัษณะ ดงันี้ 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลกั (4 core) โดยมคีวามเรว็สญัญาณนาฬกิาพืน้ฐานไม่นอ้ย
กว่า 1.6 GHz และมเีทคโนโลยเีพิม่สญัญาณนาฬกิาไดใ้นกรณีที่
ต้องใชค้วามสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดียวกนั ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB 
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- มหีน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมคีุณลกัษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรอืดกีว่า ดงันี้ 
 
1) มหีน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิตัง้อยู่บนแผงวงจรหลกั
ทีม่คีวามสามารถในการใชห้น่วยความจ าแยกจาก
หน่วยความจ าหลกัขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
2) มหีน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพทีม่คีวามสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดกีว่า มขีนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มหีน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล ชนิด SATA หรอืดกีว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรอื ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
 - ม ีDVD-RW หรือดกีว่า แบบตดิตัง้ภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
- มชี่องเชื่อมต่อระบบเครอืข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดกีว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มแีป้นพมิพแ์ละเมาส ์
- มจีอแสดงภาพในตวั และมขีนาดไมน่้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอยีดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใชง้าน Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวนัที ่9 มถุินายน 2558 
- เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร ์ฉบบัเดอืน
พฤษภาคม 2563 หน้า 5 
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 งานควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 431,020 บาท 
  งบบุคลากร รวม 346,020 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 346,020 บาท 
   เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 346,020 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดอืนใหแ้ก่พนักงานในหน่วยงาน       

  งบด าเนินงาน รวม 85,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่  
อปท.ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  และเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพเิศษใหแ้ก่พนักงานและพนักงานจา้ง  ฯลฯ 

      

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 60,000 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานตามระเบยีบทีก่ าหนด       

   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    1. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ  ส าหรบัจ่าย
เป็น  
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพ่กั  และค่าใชจ้่าย
อื่น ๆ  
ทีจ่ าเป็นในการเดนิทางไปราชการ   

      

    2. ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรมต่างๆ 
  

      

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการรกัษาความสงบภายใน รวม 543,880 บาท 
  งบบุคลากร รวม 504,780 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 504,780 บาท 
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   เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 173,280 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดอืนใหแ้ก่พนักงานในหน่วยงาน       

   ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 329,760 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงานจา้งในหน่วยงาน       

   เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง จ านวน 1,740 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชพีชัว่คราวใหแ้ก่พนักงานจา้งใน
หน่วยงาน  

      

  งบด าเนินงาน รวม 34,800 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 14,800 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่  
อปท.ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  และเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพเิศษใหแ้ก่พนักงานและพนักงานจา้ง ฯลฯ 

      

   เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตร       
    เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจ า จ านวน 4,800 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตรของพนักงานซึง่มี
สทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบ 

      

   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    1. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ  ส าหรบัจ่าย
เป็น  
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพ่กั  และค่าใชจ้่าย
อื่น ๆ  
ทีจ่ าเป็นในการเดนิทางไปราชการ   

      

    2. ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      
  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรมต่างๆ        

  งบลงทุน รวม 4,300 บาท 
   ค่าครภุณัฑ์ รวม 4,300 บาท 
   ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือิเลก็ทรอนิกส์       
    1. เครื่องพมิพ ์ จ านวน 4,300 บาท 
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- เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึ
พมิพ ์(Ink Tank Printer)   ราคา 4,300 บาท 
คุณลกัษณะพืน้ฐาน 
- เป็นเครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลติ 
- มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มคีวามเรว็ในการพมิพร์่างขาวด าส าหรบักระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาท(ีppm) หรอื 8.8 ภาพต่อนาที 
- มคีวามเรว็ในการพมิพร์่างสสี าหรบักระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาท(ีppm) หรือ 5 ภาพต่อนาท ี(ipm) 
- มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มถีาดใส่กระดาษไดไ้ม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom 
- เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหาอุปกรณ์
และระบบคอมพวิเตอร ์ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2563 หน้า 15-16 
  

      

 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รวม 649,250 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 649,250 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่  
อปท. ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย และค่าป่วยการ อปพร. ฯลฯ 

      

   ค่าใช้สอย รวม 508,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบรกิาร       
    1. ค่าจา้งเหมาบรกิารคนงานประจ ารถดบัเพลงิ จ านวน 360,000 บาท 

      
  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารคนงานประจ ารถดบัเพลงิ        

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    1. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ  ส าหรบัจ่าย
เป็น  
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพ่กั  และค่าใชจ้่าย
อื่น ๆ  
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ทีจ่ าเป็นในการเดนิทางไปราชการ   
 
 
 
 
 
  

    2. โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 24,600 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่าย
ค่าใชจ้่ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักฬีาและการส่ง
นักกฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนัขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่86 ล าดบัที ่1   

      

    3. โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 24,600 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่าย
ค่าใชจ้่ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักฬีาและการส่ง
นักกฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนัขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่86 ล าดบัที ่2 

      

    
4. โครงการฝึกอบรมแผนป้องกนัสาธารณภยัแก่โรงเรยีนในพืน้ที่
และหน่วยงานอื่น 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการฝึกอบรมแผนป้องกนัสา
ธารณภยัแก่โรงเรยีนในพืน้ทีแ่ละหน่วยงานอื่น 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ้่ายในการ
ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
เพิม่เตมิ ฉบบัที ่3 พ.ศ.2564 หน้าที่ 27 ล าดบัที ่1   

      

    
5. โครงการฝึกอบรมเพิม่ศกัยภาพอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรอืน 

จ านวน 43,800 บาท 
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิม่ศกัยภาพ
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ้่ายในการ
ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
เพิม่เตมิ ฉบบัที ่3 พ.ศ.2564 หน้าที่ 27 ล าดบัที ่3   
  

      

    6. ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม จ านวน 5,000 บาท 

      
  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรมต่างๆ        

   ค่าวสัดุ รวม 81,250 บาท 
   วสัดุเครื่องดบัเพลงิ จ านวน 81,250 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวสัดุเครื่องดบัเพลงิ ดงันี้ 
1. สายดบัเพลงิ           จ านวน 50,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจดัชื้อสายส่งน ้าดบัเพลงิ  
จ านวน 4 เสน้ๆละ 12,500 บาท  โดยมคีุณลกัษณะดงันี้ 
1)  เป็นสายส่งน ้าดบัเพลงิแบบมขีอ้ต่อสวมเรว็ 
2)  ชนิดผา้ใบ หรอืยางสงัเคราะห์ 
3)  ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร 
4)  แรงดนัทดสอบ(Test Pressure) ไม่น้อยกว่า 300 psi 
2. ถงัดบัเพลงิ           จ านวน  31,250 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจดัชื้อถงั
ดบัเพลงิ จ านวน 10 ถงั ชนิดคาบอนไดออกไซด์
(CO2) จ านวน 5 ถงั และชนิดผงเคมแีหง้ จ านวน 5 ถงั โดยมี
คุณลกัษณะดงันี้ 
1)  ชนิดคาบอนไดออกไซด์(CO2)  
     - ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ 
     - สามารถดบัไฟไดท้ัง้ประเภท บ ีและซ ี
2)  ชนิดผงเคมแีหง้ 
    - ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ 
    - สามารถดบัไฟไดท้ัง้ประเภท เอ บี และซ ี(สบืราคา) 
 
  

      

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา รวม 257,800 บาท 
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  งบบุคลากร รวม 228,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 228,000 บาท 
   เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 228,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดอืนใหแ้ก่พนักงานในหน่วยงาน 
 
 
  

      

  งบด าเนินงาน รวม 29,800 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 9,800 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่  
อปท.ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  และเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพเิศษใหแ้ก่พนักงานและพนักงานจา้ง  ฯลฯ 

      

   เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตร       
    เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตรขา้ราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจ า จ านวน 4,800 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตรของพนักงานซึง่มี
สทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบ 

      

   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    1. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ  ส าหรบัจ่าย
เป็น  
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพ่กั  และค่าใชจ้่าย
อื่น ๆ  
ทีจ่ าเป็นในการเดนิทางไปราชการ   

      

    2. ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      
  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรมต่างๆ       

 งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา รวม 6,746,516 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,685,840 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,685,840 บาท 
   เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 1,378,620 บาท 
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- เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดอืนใหแ้ก่พนักงานในหน่วยงาน       

   เงนิวทิยฐานะ จ านวน 126,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงนิวทิยฐานะช านาญการของพนักงานทีค่วร
ไดร้บัตามระเบยีบทีก่ าหนด 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 1,167,000 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงานจา้งในหน่วยงาน       

   เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง จ านวน 14,220 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชพีชัว่คราวใหแ้ก่พนักงานจา้งใน
หน่วยงาน 

      

  งบด าเนินงาน รวม 2,011,076 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่  
อปท.ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  และเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพเิศษใหแ้ก่พนักงานและพนักงานจา้ง  ฯลฯ 

      

   ค่าใช้สอย รวม 835,350 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    1. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ  ส าหรบัจ่าย
เป็น  
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพ่กั  และค่าใชจ้่าย
อื่น ๆ  
ทีจ่ าเป็นในการเดนิทางไปราชการ   

      

    2. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบรหิารสถานศกึษา จ านวน 735,350 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชใ้นการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบรหิารศกึษา
ส าหรบัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ดงันี้ 
  1. ค่าอาหารกลางวนัจ านวน  
      (100 คน x 21 บาท x 245 วนั) = 514,500 บาท 
  2. ค่าจดัการเรยีนการสอน(รายหวั)  
      (100 คน x 1,700 บาท) = 170,000 บาท 
(เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.
2565) หน้าที ่48 ล าดบัที่ 1) 
  3. ค่าหนังสอืเรยีน (45 x 200) = 9,000 บาท ดงันี้ 
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    1. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัวงัยาง (4 x 200) = 800 บาท 
   2. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหนองนางด่อน  
       (16 x 200) = 3,200 บาท 
   3. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหนองสะ
โน (6 x 200) = 1,200 บาท 
   4. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัท่านาขาม (8 x 200) = 1,600 บาท 
   5. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองโพธิ ์ 
       (11 x 200) = 2,200 บาท  
(เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่48 ล าดบัที ่3) 
  4. ค่าอุปกรณ์การเรยีน (45 x 200) = 9,000 บาท ดงันี้ 
    1. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัวงัยาง  
        (4 x 200) = 800 บาท 
   2. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหนองนางด่อน  
       (16 x 200) = 3,200 บาท 
   3. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหนองสะ
โน  (6 x 200) = 1,200 บาท 
   4. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัท่านาขาม (8 x 200) = 1,600 บาท 
   5. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองโพธิ ์ 
       (11 x 200) = 2,200 บาท 
(เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่48 ล าดบัที ่3) 
 
  5. ค่าเครื่องแบบนักเรยีน (45 x 300) = 13,500 บาท ดงันี้ 
   1. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัวงัยาง (4 x 300) = 1,200 บาท 
   2. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหนองนางด่อน  
       (16 x 300) = 4,800 บาท 
   3. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหนองสะ
โน (6 x 300) = 1,800 บาท 
   4. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัท่านาขาม (8 x 300) = 2,400 บาท 
   5. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองโพธิ ์ 
       (11 x 300) = 3,300 บาท 
(เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่48 ล าดบัที ่3) 
  6. ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน (45 x 430) = 19,350 บาท ดงันี้ 
   1. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัวงัยาง (4 x 430) = 1,720 บาท 

      
  

   2. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหนองนางด่อน        
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       (16 x 430) = 6,880 บาท 
   3. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหนองสะ
โน (6 x 430) = 2,580 บาท 
   4. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัท่านาขาม (8 x 430) = 3,440 บาท 
   5. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลหนองโพธิ ์ 
       (11 x 430) = 4,730 บาท 
(เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่48 ล าดบัที ่3)  

    3. ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม จ านวน 50,000 บาท 

      
  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรมต่างๆ       

   ค่าวสัดุ รวม 1,126,726 บาท 
   วสัดุงานบา้นงานครวั จ านวน 1,126,726 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายจดัหาอาหารเสรมิ(นม) ใหก้บั 
  1.) ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  (100 x 7.37 x 260) = 191,620 บาท 
  2.) โรงเรยีนประถมศกึษาในเขตพืน้ที่  
      (488 x 7.37 x 260) = 935,106 บาท 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
  หน้าที ่48 ล าดบัที ่2  

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 39,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในสงักดั อบต.วงั
ยาง 

      

   ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล จ านวน 9,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้าประปาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในสงักดั  
อบต.วงัยาง 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 2,049,600 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 2,049,600 บาท 
   เงนิอุดหนุนส่วนราชการ       
    1. อุดหนุนใหแ้ก่โรงเรยีนบา้นวงัยาง จ านวน 449,400 บาท 

      

  

- อุดหนุนใหแ้ก่โรงเรยีนบา้นวงัยาง ตามโครงการอาหาร
กลางวนั จ านวน (107 x 21 x 200) = 449,400 บาท (เป็นไป
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.
2565) หน้าที ่49 ล าดบัที่ 9) 
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    2. อุดหนุนใหแ้ก่โรงเรยีนบา้นหนองนางด่อน จ านวน 243,600 บาท 

      

  

- อุดหนุนใหแ้ก่โรงเรยีนบา้นหนองนางด่อน ตามโครงการ
อาหารกลางวนั จ านวน (58 x 21 x 200) = 243,600 บาท  
(เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่49 ล าดบัที ่10 ) 

      

    3. อุดหนุนใหแ้ก่โรงเรยีนบา้นหนองสะโนนาสมบูรณ์ จ านวน 352,800 บาท 

      

  

- อุดหนุนใหแ้ก่โรงเรยีนบา้นหนองสะโนนาสมบูรณ์ ตาม
โครงการอาหาร
กลางวนั จ านวน (84 x 21 x 200) = 352,800 บาท  
(เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่49 ล าดบัที ่11 ) 
  

      

    4. อุดหนุนใหแ้ก่โรงเรยีนบา้นนาขามสม้ป่อย จ านวน 176,400 บาท 

      

  

- อุดหนุนใหแ้ก่โรงเรยีนบา้นนาขามสม้ป่อย ตามโครงการ
อาหารกลางวนั จ านวน (42 x 21 x 200) = 176,400 บาท  
(เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่49 ล าดบัที ่12 ) 

      

    5. อุดหนุนใหแ้ก่โรงเรยีนบา้นสามแยกหวัภูธร จ านวน 117,600 บาท 

      

  

- อุดหนุนใหแ้ก่โรงเรยีนบา้นสามแยกหวัภูธร ตามโครงการ
อาหารกลางวนั จ านวน  (28 x 21 x 200) = 117,600 บาท  
(เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่50 ล าดบัที ่13 ) 

      

    6. อุดหนุนใหแ้ก่โรงเรยีนบา้นหนองโพธิว์งัโน จ านวน 315,000 บาท 

      

  

- อุดหนุนใหแ้ก่โรงเรยีนบา้นหนองโพธิว์งัโน ตามโครงการ
อาหารกลางวนั จ านวน (75 x 21 x 200) = 315,000 บาท  
(เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่50 ล าดบัที ่14 ) 

      

    7. อุดหนุนใหแ้ก่โรงเรยีนบา้นโพนสวางหนองแหน จ านวน 394,800 บาท 

      

  

- อุดหนุนใหแ้ก่โรงเรยีนบา้นโพนสวางหนองแหน ตามโครงการ
อาหารกลางวนั จ านวน (94 x 21 x 200) = 394,800 บาท  
(เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่50 ล าดบัที ่15) 

      

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข รวม 1,364,900 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,293,900 บาท 
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   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,293,900 บาท 
   เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 1,090,560 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดอืนใหแ้ก่พนักงานในหน่วยงาน       

   เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 21,300 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชพีชัว่คราวใหแ้ก่พนักงานในหน่วยงาน       

   เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหแ้ก่หวัหน้าฝ่ายสาธารณสุข
และสิง่แวดลอ้ม ตามระเบยีบทีก่ าหนด 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 164,040 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงานจา้งในหน่วยงาน       

  งบด าเนินงาน รวม 25,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่  
อปท.ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  และเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพเิศษใหแ้ก่พนักงานและพนักงานจา้ง  ฯลฯ 

      

   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    1. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ  ส าหรบัจ่าย
เป็น  
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพ่กั  และค่าใชจ้่าย
อื่น ๆ  
ทีจ่ าเป็นในการเดนิทางไปราชการ   

      

    2. ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      
  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรมต่างๆ       

  งบลงทุน รวม 46,000 บาท 
   ค่าครภุณัฑ์ รวม 46,000 บาท 
   ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือิเลก็ทรอนิกส์       
    1. เครื่องคอมพวิเตอร ์All In One จ านวน 46,000 บาท 
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
คอมพวิเตอร ์All In One จ านวน 2 เครื่องๆ
ละ 23,000 บาท โดยมคีุณลกัษณะ ดงันี้ 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลกั (4 core) โดยมคีวามเรว็สญัญาณนาฬกิาพืน้ฐานไม่นอ้ย
กว่า 1.6 GHz และมเีทคโนโลยเีพิม่สญัญาณนาฬกิาไดใ้นกรณีที่
ต้องใชค้วามสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ าแบบ Cache  
Memory รวมในระดบั (Level) เดยีวกนั ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB 
- มหีน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมคีุณลกัษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรอืดกีว่า ดงันี้ 
1) มหีน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิตัง้อยู่บนแผงวงจรหลกั
ทีม่คีวามสามารถในการใชห้น่วยความจ าแยกจาก
หน่วยความจ าหลกัขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
2) มหีน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพทีม่คีวามสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดกีว่า มขีนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มหีน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล ชนิด SATA หรอืดกีว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรอื ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
 - ม ีDVD-RW หรือดกีว่า แบบตดิตัง้ภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
- มชี่องเชื่อมต่อระบบเครอืข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดกีว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มแีป้นพมิพแ์ละเมาส ์
- มจีอแสดงภาพในตวั และมขีนาดไมน่้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอยีดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใชง้าน Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวนัที ่9 มถุินายน 2558 
- เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
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อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร ์ฉบบัเดอืน
พฤษภาคม 2563 หน้า 5 

      

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 520,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 260,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    1. โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ จ านวน 60,000 บาท 

      

  

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการสตัวป์ลอดโรค  
คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่าย
ค่าใชจ้่ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักฬีาและการส่ง
นักกฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนัขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่28 ล าดบัที ่3    

      

    
2. โครงการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกและโรคตดิต่อใน
พืน้ที ่

จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออกและโรคตดิต่อในพืน้ที ่
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่าย
ค่าใชจ้่ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักฬีาและการส่ง
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นักกฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนัขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) เพิม่เตมิฉบบัที ่3 พ.ศ.
2564 หน้าที ่5 ล าดบัที ่1  
  

   ค่าวสัดุ รวม 100,000 บาท 
   วสัดุวิทยาศาสตรห์รอืการแพทย์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเจลลา้งมอืแอลกอฮอล์ น ้ายาพ่นฆ่าเชื้อ
ไวรสัโคโรนา 2019 และอื่นๆ เป็นต้น 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.
2565) เพิม่เตมิฉบบัที ่2 พ.ศ. 2563 หน้าที ่5 ล าดบัที ่1 
 
 
 
 
  

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท 
   เงนิอุดหนุนองคก์รประชาชน       

    
1. อุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นวงัยาง หมูที ่1 ต าบล
วงัยาง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่ออุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นวงัยาง หมทูี ่1  
ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม  
 1. โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรยีนและชุมชน ของ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
จ านวน 6,950 บาท( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที ่29 ล าดบัที ่5 ) 
 2. โครงการรณรงคแ์ละแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  
To be number one (ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/หมูบ่า้น)  
ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ี 
จ านวน 4,600 บาท( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.
2561 - พ.ศ.2565) หน้าที ่29 ล าดบัที ่6 ) 
 3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีจ านวน 8,450 บาท 
( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
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หน้าที ่29 ล าดบัที ่7 ) 

    
2. อุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหนองแหน หมูท่ี ่1 
ต าบลหนองโพธิ ์

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่ออุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหนองแหน  
หมู่ที ่1 ต าบลหนองโพธิ ์อ าเภอวงัยางจงัหวดันครพนม  
1. โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรยีนและชมุชน ของ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
จ านวน 6,950 บาท( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที ่38 ล าดบัที ่32 ) 
 2. โครงการรณรงคแ์ละแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  
To be number one(ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)   
ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ี 
จ านวน 4,600 บาท( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่              
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที ่38 ล าดบัที ่33 ) 
 3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีจ านวน 8,450 บาท 
( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่38 ล าดบัที ่34 ) 

      

    
3. อุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นวงัโน หมู่ที ่2 ต าบล
หนองโพธิ ์

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่ออุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นวงัโน หมู่ที ่2  
ต าบลหนองโพธิ ์อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม 
1. โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรยีนและชุมชน ของ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ีจ านวน 6,950 บาท( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.
2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่39 ล าดบัที ่35 ) 
 2. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ตดิ To be number one(ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชมุชน/
หมู่บา้น)  ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณ
วด ีจ านวน 4,600 บาท( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.
2561 - พ.ศ.2565) หนา้ที ่39 ล าดบัที ่36 ) 
 3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีจ านวน 8,450 บาท 
( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่39 ล าดบัที ่37 ) 
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4. อุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นโพนสวาง หมู่ที ่3 
ต าบลหนองโพธิ ์

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่ออุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นโพนสวาง  
หมู่ที ่3 ต าบลหนองโพธิ ์อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม 
1. โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรยีนและชมุชน ของ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
จ านวน 6,950 บาท( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที ่40 ล าดบัที ่38 ) 
 2. โครงการรณรงคแ์ละแก้ไขปัญหายาเสพ
ตดิ To be number one(ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)  
ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ี 
จ านวน 4,600 บาท( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่              
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที ่40 ล าดบัที ่39 ) 
 3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีจ านวน 8,450 บาท 
( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่40 ล าดบัที ่40 ) 

      

    
5. อุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหนองโพธิ ์หมูท่ี ่4 
ต าบลหนองโพธิ ์

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่ออุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหนองโพธิ ์ 
หมู่ที ่4 ต าบลหนองโพธิ ์อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม  
1. โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรยีนและชุมชน ของ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
จ านวน 6,950 บาท( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที ่41 ล าดบัที ่41 ) 
 2. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ตดิ To be number one(ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชมุชน/หมู่บา้น)   
ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ี
จ านวน 4,600 บาท( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่                
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที ่41 ล าดบัที ่42 ) 
 3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีจ านวน 8,450 บาท 
( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่41 ล าดบัที ่43 ) 

      

    
6. อุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหนองนางด่อน  
หมู่ที ่2 ต าบลวงัยาง 

จ านวน 20,000 บาท 
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- เพื่ออุดหนุนใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหนองนางด่อน  
หมู่ที ่2 ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม  
 1. โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรยีนและชุมชน ของ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
จ านวน 6,950 บาท( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที ่30 ล าดบัที ่8) 
 2. ตามโครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  
To be number one (ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/หมูบ่า้น)  
ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ี 
จ านวน 4,600 บาท( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที ่30 ล าดบัที ่9 ) 
 3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีจ านวน 8,450 บาท 
( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่30 ล าดบัที ่10 )  

      

    
7. อุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหนองสะโน  
หมู่ที ่3 ต าบลวงัยาง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่ออุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหนองสะโน  
หมู่ที ่3 ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม  
 1. โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรยีนและชุมชน ของ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
จ านวน 6,950 บาท( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที ่31 ล าดบัที ่11 ) 
 2. ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม  
ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  
To be number one (ศนูยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)  
ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวดี
จ านวน 4,600 บาท(เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที ่31 ล าดบัที ่12 ) 
 3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีจ านวน 8,450 บาท 
( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่31 ล าดบัที ่13 ) 
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8. อุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นนาขาม หมู่ที ่4  
ต าบลวงัยาง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่ออุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นนาขาม หมู่ที ่4  
ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม  
 1. โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรยีนและชุมชน ของ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมรากุมาร ี 
จ านวน 6,950 บาท( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที ่32 ล าดบัที ่14 ) 
 2. โครงการรณรงคแ์ละแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  
To be number one (ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/หมูบ่า้น)   
ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ี 
จ านวน 4,600 บาท ( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที ่32 ล าดบัที ่15 ) 
 3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีจ านวน 8,450 บาท 
( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่32 ล าดบัที ่16 ) 

      

    
9. อุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหวัภูธร หมู่ที ่5 
ต าบลวงัยาง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่ออุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหวัภูธร หมู่ที ่5 
ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม  
 1. โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรยีนและชุมชน ของ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
จ านวน 6,950 บาท( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที ่33 ล าดบัที ่17 ) 
 2. โครงการรณรงคแ์ละแก้ไขปัญหายาเสพ
ตดิ To be number one (ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชมุชน/หมู่บา้น)  
ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ี 
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จ านวน 4,600 บาท( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่               
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที ่33 ล าดบัที ่18 ) 
 3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีจ านวน 8,450 บาท 
( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่33 ล าดบัที ่19 ) 

    
10. อุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นสามแยก หมูท่ี ่6 
ต าบลวงัยาง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่ออุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นสามแยก หมู่ที ่6 
ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม  
 1. โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรยีนและชุมชน ของ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
จ านวน 6,950 บาท( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที ่34 ล าดบัที ่20 ) 
 2. โครงการรณรงคแ์ละแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  
To be number one (ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/หมูบ่า้น)  
ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ี 
จ านวน 4,600 บาท( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที ่34 ล าดบัที ่21 ) 
 3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีจ านวน 8,450 บาท 
( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่34 ล าดบัที ่22 ) 

      

    
11. อุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นนาขามใต้ หมู่ที ่7  
ต าบลวงัยาง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่ออุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นนาขามใต้ หมู่
ที ่7  
ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม  
 1. โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรยีนและชุมชน  
ของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
จ านวน 6,950 บาท( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที ่35 ล าดบัที ่23 ) 
 2. โครงการรณรงคแ์ละแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  
To be number one(ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)   
ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ี 
จ านวน 4,600 บาท( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่              
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที ่35 ล าดบัที ่24 ) 
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 3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีจ านวน 8,450 บาท 
( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่35 ล าดบัที ่25 ) 

    
12. อุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นนาสมบูรณ์  
หมู่ที ่8 ต าบลวงัยาง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่ออุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นนาสมบูรณ์  
หมู่ที ่8 ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม 
1. โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรยีนและชมุชน  
ของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
จ านวน 6,950 บาท( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที ่36 ล าดบัที ่26 ) 
 2. โครงการรณรงคแ์ละแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  
To be number one(ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)   
ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ี 
จ านวน 4,600 บาท( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที ่36 ล าดบัที ่27 ) 
 3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีจ านวน 8,450 บาท 
( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่36 ล าดบัที ่28 ) 

      

    
13. อุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นใหม่ไทยเจรญิ  
หมู่ที ่9 ต าบลวงัยาง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่ออุดหนุนใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น บา้นใหมไ่ทยเจรญิ  
หมู่ที ่9 ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม 
1. โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรยีนและชมุชน ของ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
จ านวน 6,950 บาท( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที ่37 ล าดบัที ่29 ) 
 2. โครงการรณรงคแ์ละแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  
To be number one(ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)   
ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ี 
จ านวน 4,600 บาท( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่              
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที ่37 ล าดบัที ่30 ) 
 3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีจ านวน 8,450 บาท 
( เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
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หน้าที ่37 ล าดบัที ่31 ) 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

 งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม 156,160 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 106,160 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 106,160 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
1.โครงการสงเคราะหเ์กี่ยวกบัทีอ่ยู่อาศยั แก่ผูด้อ้ยโอกาสทาง
สงัคม 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการสงเคราะหเ์กี่ยวกบัที่อยู่
อาศยัแก่ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม  
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่43 ล าดบัที ่1         

      

    2. โครงการกจิกรรมดูแลผูสู้งอายุคนพกิารและผูด้อ้ยโอกาส จ านวน 56,160 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการกจิกรรมดูแลผูสู้งอายุ  
คนพกิารและผูด้อ้ยโอกาส 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่45 ล าดบัที ่2 
  

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
   เงนิอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่       
    1.อุดหนุนใหแ้ก่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกส ี จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อตัง้จ่ายเป็นเงนิอุดหนุนใหแ้ก่ อบต.โคกส ีตามโครงการ
ศูนยป์ฏบิตักิารร่วมในการช่วยเหลอืประชาชนองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ้่ายเพื่อ 
ช่วยเหลอืประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่44 ล าดบัที ่5 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟ้าและประปา รวม 100,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 
   เงนิอุดหนุนรฐัวสิาหกจิ       
    1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนาแก จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- อุดหนุนใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนาแก จงัหวดั
นครพนม เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง (สายบ้าน
หนองนางด่อน-หวัภูธร) หมู่ที ่2 บา้นหนองนางด่อน ขนาด
โครงการ  
ยาว 1,000 เมตร(ตามแบบแปลนที ่อบต.วงัยาง ก าหนด) 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
เพิม่เตมิ ฉบบัที ่3 หน้าที ่26 ล าดบัที ่1 
  

      

 งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู รวม 438,520 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 438,520 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 438,520 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบรกิาร       
    1. ค่าก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล จ านวน 60,000 บาท 

      
  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบรกิารก าจดัขยะมูลฝอยหรอืสิง่ปฏกิูล       

    2. ค่าจา้งเหมาบรกิารเกบ็ขนขยะมูลฝอย จ านวน 300,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารเกบ็ขนขยะมูลฝอย ดงันี้ 
  1) ค่าเกบ็ขยะมูลฝอยพรอ้มท าความสะอาดบรเิวณตลาดสด  
อบต.วงัยาง เป็นประจ าทุกวนั และตลาดนัดเดอืนละ 2 ครัง้  
(วนัที ่14 กบั 29 ของทุกเดอืน) จ านวน 36,000 บาท 
  2) ค่าเกบ็ขนขยะมูลฝอยเพื่อจดัเกบ็ขยะมูลฝอยรายครวัเรอืน
ในเขตพืน้ที ่อบต.วงัยาง และบรเิวรตลาดสด อบต.วงัยาง  
จ านวน 264,000 บาท 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    1. โครงการส่งเสรมิการบรหิารจดัการขยะแบบยัง่ยนื จ านวน 40,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการส่งเสรมิการบรหิารจดัการ
ขยะแบบยัง่ยนื 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่าย
ค่าใชจ้่ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักฬีาและการส่ง
นักกฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนัขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
เพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 หน้าที ่5  ล าดบัที ่3   

      

    2. โครงการ Big Cleaning Day จ านวน 38,520 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ Big Cleaning Day  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่าย
ค่าใชจ้่ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักฬีาและการส่ง
นักกฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนัขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
เพิม่เตมิ ฉบบัที ่3 หน้าที ่6 ล าดบัที ่4 
  

      

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชน รวม 435,700 บาท 
  งบบุคลากร รวม 380,700 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 380,700 บาท 
   เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 212,700 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดอืนใหแ้ก่พนักงานในหน่วยงาน       

   ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 168,000 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงานจา้งในหน่วยงาน       

  งบด าเนินงาน รวม 55,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์
แก่ อปท.ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  และเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพเิศษใหแ้ก่พนกังานและพนักงานจา้ง   
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   ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    1. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ ส าหรบัจ่าย
เป็น  
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพ่กั  และค่าใชจ้่าย
อื่น ๆ  
ทีจ่ าเป็นในการเดนิทางไปราชการ   

      

    2. ค่าใชจ้่ายของศูนย ์ศต.สต. อบต.วงัยาง จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของศูนย ์ศต.สต. อบต.วงัยาง 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
หน้าที ่28 ล าดบัที ่4 

      

    3. ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      
  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรมต่างๆ       

    4. โครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ จ านวน 15,000 บาท 

      

  

- เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ ฉบบั
เพิม่เตมิ  
หรอืเปลีย่นแปลงแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
เพิม่เตมิ ฉบบัที ่3 พ.ศ.2564 หน้าที่ 6 ล าดบัที ่2 
  

      

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 443,140 บาท 
  งบบุคลากร รวม 320,640 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 320,640 บาท 
   เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 320,640 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดอืนใหแ้ก่พนักงานในหน่วยงาน 
  

      

  งบด าเนินงาน รวม 122,500 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 5,000 บาท 



41 

 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์
แก่ อปท.ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  และเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพเิศษใหแ้ก่พนกังานและพนักงานจา้ง  ฯลฯ 

      

   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    1. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ  ส าหรบัจ่าย
เป็น  
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพ่กั  และค่าใชจ้่าย
อื่น ๆ  
ทีจ่ าเป็นในการเดนิทางไปราชการ   

      

    2. ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      
  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรมต่างๆ       

   ค่าวสัดุ รวม 97,500 บาท 
   วสัดุกฬีา จ านวน 97,500 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวสัดุกฬีา  เช่น ลูกฟุตบอล  ตะกรอ้  และ
อุปกรณ์อื่น ๆ  เป็นต้น   

      

 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว รวม 50,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    1. โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิวถิที้องถิน่ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิวถิี
ทอ้งถิน่ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่าย
ค่าใชจ้่ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักฬีาและการส่ง
นักกฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนัขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
เพิม่เตมิ ฉบบัที ่3 พ.ศ.2564 หน้าที่ 10 ล าดบัที ่1 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,592,560 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,366,260 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,366,260 บาท 
   เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 563,220 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดอืนใหแ้ก่พนักงานในหน่วยงาน       

   เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถิน่ จ านวน 2,220 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชพีชัว่คราวใหแ้ก่พนักงานในหน่วยงาน       

   เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหแ้ก่ผูอ้ านวยการกอง
ช่าง ตามระเบยีบทีก่ าหนด 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 728,280 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงานจา้งในหน่วยงาน       

   เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง จ านวน 30,540 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชพีชัว่คราวใหแ้ก่พนักงานจา้งใน
หน่วยงาน 

      

  งบด าเนินงาน รวม 192,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 142,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่  
อปท.ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  และเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพเิศษใหแ้ก่พนักงานและพนักงานจา้ง  ค่าตอบแทนบุคคล
หรอืคณะกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ตามกฎหมายว่าดว้ยการ
จดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั ฯลฯ 

      

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 42,000 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานตามระเบยีบทีก่ าหนด        

   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 
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    1. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ ส าหรบัจ่าย
เป็น  
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพ่กั  และค่าใชจ้่าย
อื่น ๆ  
ทีจ่ าเป็นในการเดนิทางไปราชการ   

      

    2. ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      
  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรมต่างๆ       

   ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรกัษา ซ่อมแซมทรพัยส์นิ เพื่อใหส้ามารถ
ใชง้านไดต้ามปกต ิเช่น ค่าซ่อมทรพัยส์นิ ครุภณัฑต่์างๆ ค่า
บ ารุงรกัษาทรพัยส์นิ ฯลฯ  

      

  งบลงทุน รวม 34,300 บาท 
   ค่าครภุณัฑ์ รวม 34,300 บาท 
   ครุภณัฑส์ านักงาน       
    1. ตู้เกบ็แฟ้มเอกสาร จ านวน 7,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตู้เกบ็แฟ้มเอกสาร 20 ช่อง ขนาด
กวา้ง 91.7 ซม. ลกึ 31 ซม. สูง 96.2 ซม. จ านวน 2 หลงั  
หลงัละ 3,500 บาท (สบืราคา)  

      

   ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือิเลก็ทรอนิกส์       
    1. เครื่องคอมพวิเตอร ์All In One จ านวน 23,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อคอมพวิเตอร์ All In One จ านวน 1 เครือ่งๆ
ละ 23,000 บาท โดยมคีุณลกัษณะ ดงันี้ 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลกั  
(4 core) โดยมคีวามเรว็สญัญาณนาฬกิาพืน้ฐานไม่นอ้ยกว่า  
1.6 GHz และมเีทคโนโลยเีพิม่สญัญาณนาฬกิาไดใ้นกรณีทีต่้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดยีวกนั ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB 
- มหีน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมคีุณลกัษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรอืดกีว่า ดงันี้ 
1) มหีน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิตัง้อยู่บนแผงวงจรหลกัทีม่ี
ความสามารถในการใชห้น่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลกั
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
2) มหีน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพทีม่คีวามสามารถในการใช้
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หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดกีว่า มขีนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
 
- มหีน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล ชนิด SATA หรอืดกีว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรอื ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
 - ม ีDVD-RW หรอืดกีว่า แบบตดิตัง้ภายใน (Internal) หรอื
ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
- มชี่องเชื่อมต่อระบบเครอืข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดกีว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มแีป้นพมิพแ์ละเมาส ์
- มจีอแสดงภาพในตวั และมขีนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอยีด
แบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใชง้าน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วนัที ่9 มถิุนายน 2558 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2563 หน้า 5 

      
  

       

    2. เครื่องพมิพ ์ จ านวน 4,300 บาท 

      

  

- เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึ
พมิพ ์(Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท 
คุณลกัษณะพืน้ฐาน 
- เป็นเครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลติ 
- มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มคีวามเรว็ในการพมิพร์่างขาวด าส าหรบักระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาท(ีppm) หรอื 8.8 ภาพต่อนาที 
- มคีวามเรว็ในการพมิพร์่างสสี าหรบักระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาท(ีppm) หรือ 5 ภาพต่อนาท ี(ipm) 
- มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มถีาดใส่กระดาษไดไ้ม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom 
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- เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพืน้ฐานการจดัหาอุปกรณ์
และระบบคอมพวิเตอร ์ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2563 หน้า 15-16 

 งานก่อสร้าง รวม 3,406,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 258,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 158,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบรกิาร       
    1. จา้งเหมาบรกิารบุคคลซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 108,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารบุคคลซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะในเขตรบัผดิชอบของ อบต.วงัยาง 

      

    2. จา้งเหมาบรกิารอื่นๆ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารอื่นๆ เช่น ค่าจา้งเหมา
ซ่อมแซมบ ารุงทาง/เครื่องจกัร ต่อเตมิ ปรบัปรุง รือ้
ถอน ซ่อมแซม ฯลฯ 

      

   ค่าวสัดุ รวม 100,000 บาท 
   วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 50,000 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อหลอดไฟฟ้า ปลัก๊ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ       

   วสัดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 
      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออุปกรณ์ในการก่อสรา้ง        

  งบลงทุน รวม 3,148,000 บาท 
   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 3,148,000 บาท 
   ค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปการ       
    1. โครงการก่อสรา้งรางระบายน ้า (ซอยซิง่ค า) หมู่ที ่1 บา้นวงัยาง จ านวน 250,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน ้า (ซอยซิง่ค า) หมู่
ที ่1 บา้นวงัยาง ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดั
นครพนม ขนาดโครงการ  
ปากรางกวา้ง 0.30 เมตร ยาว 130 เมตร ลกึเฉลีย่ 0.40 เมตร  
พรอ้มวางท่อระบายน ้า ขนาดเสน้ผ่าน
ศูนยก์ลาง  0.30x1.00 เมตร 
(มอก.ชัน้ 3) จ านวน 3 ท่อน  (ตามแบบมาตรฐานรางระบายน ้า
คอนกรตีย่านชุมชน แบบเลขที ่มฐ-3-401)  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
เพิม่เตมิ ฉบบัที ่3 พ.ศ.2564  หน้าที ่19 ล าดบัที ่43   
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2. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (ซอยโรงเรยีนบา้น
โพนสวาง) หมู่ที ่3 บา้นโพนสวาง 

จ านวน 246,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (ซอย
โรงเรยีนบา้นโพนสวาง) หมู่ที ่3 บ้านโพนสวาง ต าบลหนอง
โพธิ ์อ าเภอ 
วงัยาง จงัหวดันครพนม ขนาด
โครงการ กวา้ง 4 ยาว 100 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไม่น้อยกว่า 400 ตาราง
เมตร พรอ้มลงลูกรงัไหล่ทางเฉลีย่ขา้งละ 0.10-0.50 เมตร  
และวางท่อระบายน ้า ขนาดเสน้ผ่าน
ศูนยก์ลาง 0.30x1.00 เมตร  
(มอก.ชัน้ 3) จ านวน 8 ท่อน (ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย ถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร  
แบบเลขที ่ท.1-01) 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
เพิม่เตมิ ฉบบัที ่3 พ.ศ.2564 หน้าที่ 12 ล าดบัที ่7 
 

      

    3. โครงการก่อสรา้งศาลาอเนกประสงค ์หมู่ที ่4 บ้านหนองโพธิ ์ จ านวน 250,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค ์หมู่ที ่4 บา้นหนอง
โพธิ ์ต าบลหนองโพธิ ์อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม ขนาด
โครงการ กวา้ง 6 เมตร ยาว 12 เมตร (ตามแบบแปลนที ่ 
อบต.วงัยาง ก าหนด)  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
เพิม่เตมิ ฉบบัที ่3 พ.ศ. 2564 หน้าที ่13 ล าดบัที ่12 
  

      

    4. โครงการก่อสรา้งศาลาอเนกประสงค ์หมู่ที ่3 บ้านหนองสะโน จ านวน 300,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที ่3 บา้น
หนองสะโน ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม ขนาด
โครงการ  
กวา้ง 6 เมตร ยาว 12 เมตร (ตามแบบแปลนที ่ 
อบต.วงัยาง ก าหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วน
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ต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
เพิม่เตมิ ฉบบัที ่3 พ.ศ. 2564 หน้าที ่23 ล าดบัที ่60  

    
5. โครงการก่อสรา้งรางระบายน ้า (ซอยหว้ยไผ่) หมู่ที่ 4 บ้านนา
ขาม 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน ้า (ซอยหว้ยไผ่) หมู่ที่ 4  
บา้นนาขาม ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม  
ขนาดโครงการ ปากรางกวา้ง 0.30 เมตร ยาว 130 เมตร ลึก
เฉลีย่  
0.45 เมตร (ตามแบบมาตรฐานรางระบายน ้าคอนกรตีย่าน
ชุมชน  
แบบเลขที ่มฐ-3-401) 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
เพิม่เตมิ ฉบบัที ่3 พ.ศ. 2564 หน้าที ่13 ล าดบัที ่11   

      

    6. โครงการก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์หมู่ที ่5 บา้นหวัภูธร จ านวน 250,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์หมู่ที ่5  
บา้นหวัภูธร ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม  
ขนาดโครงการ กวา้ง 8 เมตร ยาว 12 เมตร (ตามแบบแปลนที ่ 
อบต.วงัยาง ก าหนด)  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
เพิม่เตมิ ฉบบัที ่3 พ.ศ. 2564 หน้าที ่13 ล าดบัที ่13   

      

    
7. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (สายขา้งวดัโนน
สะอาด) หมู่ที่ 6 บา้นสามแยก 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (สายข้างวดั
โนนสะอาด) หมู่ที ่6 บา้นสามแยก ต าบลวงัยาง อ าเภอวงั
ยาง จงัหวดันครพนม  ขนาดโครงการ กวา้ง 4 ยาว 105 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไม่น้อยกว่า 420 ตาราง
เมตร พรอ้มลงลูกรงัไหล่ทางเฉลีย่ขา้งละ 0.10-0.50 เมตร  
(ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย  
ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  แบบเลขที ่ท.1-01)  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 
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- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
เพิม่เตมิ ฉบบัที ่3 พ.ศ. 2564 หน้าที ่11 ล าดบัที ่4 
  

    
8. โครงการก่อสรา้งรางระบายน ้า (ซอยรุ่งเรอืง) หมู่ที ่2 บา้น
หนองนางด่อน 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน ้า (ซอยรุ่งเรอืง) หมู่
ที ่2 บา้นหนองนางด่อน ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดั
นครพนม  ขนาดโครงการ ปากราง
กวา้ง 0.30 เมตร ยาว 130 เมตร ลกึเฉลีย่  
0.45 เมตร (ตามแบบมาตรฐานรางระบายน ้าคอนกรตีย่าน
ชุมชน  
แบบเลขที ่มฐ-3-401) 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
เพิม่เตมิ ฉบบัที ่3 พ.ศ. 2564 หน้าที ่14 ล าดบัที ่14 
  

      

    
9. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (สายขา้งโรงเรยีน
บา้นนาขามสม้ป่อย) หมู่ที ่7 บา้นนาขามใต้ 

จ านวน 202,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (สายข้าง
โรงเรยีนบา้นนาขามสม้ป่อย) หมู่ที ่7 บา้นนาขามใต้ ต าบลวงั
ยาง อ าเภอ 
วงัยาง จงัหวดันครพนม  ขนาด
โครงการ กวา้ง 5 ยาว 68 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไม่น้อยกว่า 340 ตาราง
เมตร  
พรอ้มลงลูกรงัไหล่ทางเฉลีย่ขา้งละ 0.10-0.50 เมตร (ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ถนน ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร  แบบเลขที ่ท.1-01)  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
เพิม่เตมิ ฉบบัที ่3 พ.ศ. 2564 หน้าที ่20 ล าดบัที ่48 
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10. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (สายบา้นหนอง
แหน-ต าบลนาเลยีง) หมู่ที ่1 บ้านหนองแหน 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (สายบา้น
หนองแหน-ต าบลนาเลยีง) หมู่ที ่1 บา้นหนองแหน ต าบลหนอง
โพธิ ์ 
อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม ขนาดโครงการ กวา้ง 5 เมตร  
ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไม่น้อย
กว่า 340 ตารางเมตร พรอ้มลงลูกรงัไหล่ทางเฉลีย่ขา้งละ 0.10-
0.50 เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวง 
มหาดไทย ถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร  แบบเลขที่ ท.1-01)  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
เพิม่เตมิ ฉบบัที ่3 พ.ศ. 2564 หน้าที ่22 ล าดบัที ่54 

      

    
11. โครงการก่อสรา้งรัว้คอนกรตีเสรมิเหลก็รอบศาลา
อเนกประสงค ์หมู่ที ่2 บา้นวงัโน 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัว้คอนกรตีเสรมิเหลก็รอบศาลา
อเนกประสงค ์หมูที ่2 บา้นวงัโน ต าบลหนองโพธิ ์อ าเภอวงั
ยาง จงัหวดันครพนม ขนาดโครงการ ยาว 147 เมตร (ตามแบบ
แปลนที ่อบต.วงัยาง ก าหนด)   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
เพิม่เตมิ ฉบบัที ่3 พ.ศ.2564  หน้าที ่21 ล าดบัที ่52   

      

   ค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

    
1. โครงการตดิตัง้โคมไฟฟ้าส่องสว่างพลงังานแสงอาทติย ์หมู่ที ่8 
บา้นนาสมบูรณ์ 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตดิตัง้โคมไฟฟ้าส่องสว่างพลงังานแสงอาทติย์  
หมู่ที ่8 บา้นนาสมบูรณ์ ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดั
นครพนม ขนาดโครงการ (ตามแบบแปลนที ่อบต.วงัยาง
ก าหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วน
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ต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
เพิม่เตมิ ฉบบัที ่3 พ.ศ. 2564 หน้าที ่25 ล าดบัที ่71 
  

   ค่าปรบัปรุงทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง       

    
1. โครงการปรบัปรุงศาลาอเนกประสงค ์หมู่ที ่9 บา้นใหม่ไทย
เจรญิ 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที ่9 บา้นใหม่
ไทยเจรญิ ต าบลวงัยาง อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม ขนาด
โครงการ  
กวา้ง 6 เมตร ยาว 12 เมตร (ตามแบบแปลนที ่อบต.วงัยาง  
ก าหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
เพิม่เตมิ ฉบบัที ่3 พ.ศ. 2564 หน้าที ่22 ล าดบัที ่56 
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