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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง

อําเภอ พิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 59,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,456,770 บาท

งบบุคลากร รวม 8,678,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,233,240 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล/  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล /รองนายกองคการบริหารสวนตําบล/ประธาน
สภาฯ/รองประธานสภาฯ/สมาชิกสภาฯ/เลขานุการสภาฯและ
เลขานุการนายกฯพ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557 รายละเอียดดังนี้(1)เงินเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ในอัตราเดือนละ 21,120.-บาท จํานวน 12 เดือน
รวม 253,440.-บาท
 (2)เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ11,610.-บาท/คน จํานวน 2 คน  จํานวน 12 เดือน
รวม 278,640.-บาท
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล/ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล /รองนายกองคการบริหารสวนตําบล/ประธาน
สภาฯ/รองประธานสภาฯ/สมาชิกสภาฯ/เลขานุการสภาฯและ
เลขานุการนายกฯพ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557 รายละเอียดดังนี้(1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก
องคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 1,900
.-บาท จํานวน 12 เดือนรวม 22,800.-บาท
 (2)คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 950.-บาท/คน จํานวน 2 คน  จํานวน 12
 เดือนรวม 22,800.-บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล/ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล /รองนายกองคการบริหารสวนตําบล/ประธาน
สภาฯ/รองประธานสภาฯ/สมาชิกสภาฯ/เลขานุการสภาฯและ
เลขานุการนายกฯพ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557 รายละเอียดดังนี้(1) คาตอบแทนพิเศษนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 1,900.-บาท จํานวน 12
 เดือนรวม 22,800.-บาท
 (2)คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 950.-บาท/คน จํานวน 2 คน  จํานวน 12 เดือน
รวม 22,800.-บาท
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล /รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล/ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ/สมาชิก
สภาฯ/เลขานุการสภาฯและเลขานุการนายกฯพ.ศ.2554และแกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่2 ) พ.ศ.2557 รายละเอียดดังนี้ คาตอบแทน
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ 7,560.-บาท จํานวน 12 เดือนรวม 90,720.-บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 3,519,240 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาฯ /รองประธาน
สภาฯ/สมาชิกสภาฯ /เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล /รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล/ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ/สมาชิก
สภาฯ/เลขานุการสภาฯและเลขานุการนายกฯพ.ศ.2554และแกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 แยกรายละเอียดดังนี้ (1) คาตอบ
แทนของประธานสภาฯ จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,610
.- บาท จํานวน 12 เดือน รวม139,320.บาท
(2) คาตอบแทนของรองประธานสภาฯ จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 9,500.- บาท จํานวน 12 เดือน รวม114,000.บาท
(3)คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ7,560.-บาท/คน จํานวน 35 คน จํานวน 12
 เดือน รวม 3,175,200.-บาท
(4)คาตอบแทนเลขานุการสภาฯ ในอัตราเดือนละ 7,560
.-บาท จํานวน 12 เดือนรวม 90,720.-บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,445,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,203,640 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปขาราชการ
สวนทองถิ่น ตําแหนง ปลัดอบต. ,รองปลัดอบต. ,หัวหนาสํานัก
งานปลัด ,นักวิเคราะหฯ ,นิติกร , นักจัดการงานทั่วไป ,นัก
ทรัพยากรบุคคล, นักพัฒนาชุมชน ,จพง.ธุรการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 
-แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2564 -2566) โดยคํานวนตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษตําแหนงปลัดอบต. ในอัตราเดือน
ละ 7,000.-บาท จํานวน 12 เดือนรวม 84,000.-บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 
-แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2564 -2566) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 27
 เมษายน      พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 
-แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2564 -2566) โดยคํานวนตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน   รายละเอียดดังนี้ (1) ปลัด อบต.ใน
อัตราเดือนละ 7,000.-บาท  (2) รองปลัดอบต.ในอัตราเดือน
ละ 3,500.-บาท 
(3) หัวหนาสํานักงานปลัดอบต.ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 929,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหฯ, ผูชวยนักพัฒนา
ชุมชน ,พนักงานขับรถยนต ,คนงานทั่วไป 2 อัตรา,ยาม
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับที่ 3
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557
 -แผนอัตรากําลัง 3 ป(ปงบประมาณ 2564 -2566) โดยคํานวนตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558
 -แผนอัตรากําลัง 3 ป(ปงบประมาณ 2564 -2566) โดยคํานวนตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน จํานวน 4 อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 2,605,090 บาท
ค่าตอบแทน รวม 659,690 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 499,690 บาท

--เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป)ใหแกขาราชการสวนทองถิ่นและพนักงาน
จาง จํานวน 337,690.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 162,000.-บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว85 ลว. 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขา
ราชการสวนทองถิ่นและพนักงานจางที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
กําหนด

คาเชาบาน จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานหรือเชาซื้อบานใหขาราชการสวนทองถิ่น
ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
เชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการสวนทอง
ถิ่นที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560
และพ.ร.ฎ.สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 1,270,400 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 45,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจางเหมาเชา
เครื่องถายเอกสาร
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 11
 หนาที่ 120

จางเหมาดูแลเว็บไชต จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจางเหมาดูแล
เว็บไซต
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เขาปกหนังสือ คาจางเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯและอื่นที่
เกี่ยวเนื่อง

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับคณะบุคคลหรือบุคคลที่มา
ตรวจเยี่ยม/ศึกษาดูงาน รับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 230,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของขาราชการสวนทองถิ่นและพนักงานจาง เชน คาพาหนะ คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน คาผานทางดวนพิเศษ
และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง
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คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการสําหรับการเลือกตั้งของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน  คาตอบแทนคณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้ง คาวัสดุอุปกรณ และรายจายอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 500,000.- บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 13
 หนาที่ 120

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธและรณรงคตอตานการทุจริต จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดทําสื่อประชา
สัมพันธและรณรงคตอตานการทุจริต เชน คาอาหาร  คาอาหาร
วาง คาป้ายโครงการ  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุและรายจาย
อื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3
 หนาที่  118

โครงการที่อานหนังสือทองถิ่น รักการอาน อบต.นิคมสรางตนเอง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการที่อานหนังสือ
ทองถิ่น รักการอาน อบต.นิคมสรางตนเอง เชน คาจัดซื้อหนังสือ
พิมพ  หนังสือวารสาร  และรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัว
เฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 10
 หนาที่ 120
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โครงการประชาสัมพันธ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการประชาสัมพันธ
กิจกรรมตางๆของ อบต.นิคมสรางตน
เอง  เชน หนังสือ วารสาร การจัดทําป้าย และรายจายอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 17
 หนาที่ 121

โครงการใหความรูกฎหมายเบื้องตนและสิทธิเสรีภาพใหกับ
ประชาชน

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการใหความรู
กฎหมายเบื้องตนและสิทธิเสรีภาพใหกับประชาชน)เชน คา
อาหาร  คาอาหารวาง  คาป้ายโครงการ  คาตอบแทน
วิทยากร  และรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง  ทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน 15,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1
 หนาที่ 117

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต เชน คาอาหาร  คา
อาหารวาง คาป้ายโครงการ  คาตอบแทนวิทยากร  และรายจาย
อื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 6
 หนาที่119
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โครงการอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร ขา
ราชการ/พนักงานจาง

จํานวน 154,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร ขาราชการ/พนักงาน
จาง   เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาป้ายโครงการ  คาตอบ
แทนวิทยากร คาจางเหมาพาหนะ และรายจายอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 154,800.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 8
 หนาที่ 119

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับวินัย ความรับผิดทางละเมิดและ
การบริหารงานบุคคล

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับวินัย ความรับผิดทางละเมิดและการบริหารงาน
บุคคล เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาป้ายโครงการ  คาตอบ
แทนวิทยากร  และรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 2
 หนาที่ 117

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน ซอมคอมพิวเตอร  ซอมเครื่องพิมพ ซอม
รถยนต และครุภัณฑอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ลวด
เย็บกระดาษ หมึก เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก น้ํายาลบคําผิด ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ และ
ที่เกี่ยวเนื่อง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ฯลฯ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน น้ํายาขัดพื้น แปรงถู
พื้น น้ํายาถูพื้น ผงซักฟอก ฯลฯและอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ คอน น้ํามันทาไม ฯลฯ
 อื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรรี่ น้ํามัน
เบรค ยางรถยนต หมอน้ํา ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเชล น้ํามัน
เบนชิน น้ํามันเครื่อง จารบี ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษโป
เตอร สี พูกัน ฯลฯ อื่นที่เกี่ยวเนื่อง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  อุปกรณบันทึก
ขอมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเชอร กระดาษตอ
เนื่อง  ชีดีรอมไดรฟ และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ เชน มิเตอรน้ํา หัววาลวเปด-ปด
แก๊ส ฯลฯอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 375,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนิคม
สรางตนเอง

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทใชติดตอราชการ
คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย / ดวงตราไปรษณีณีย คา
อากร ฯลฯ
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 57,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ตและคาธรรมเนียมการใช
บริการ 

งบลงทุน รวม 133,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 83,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 11,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ขาเหล็ก 5แฉก ปรับระดับ
ได จํานวน 4 ตัวๆละ2,800.-บาท ราคาและคุณลักษณะตามทอง
ตลาด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1

จัดซื้อเคาวเตอรไม จํานวน 4,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเคาวเตอรไม ขนาด 150 ซม. มี 3
 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตัว ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามทองตลาด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4

จัดซื้อตูไม จํานวน 5,700 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูไมขนาด 120*40*204 ชม. 2บาน
เปด ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามทองตลาด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปดปรับระดับได จํานวน 16,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปด
ปรับระดับได จํานวน 3 หลังๆละ5,500.-บาท (มอก.) ราคาและ
คุณลักษณะตามบัญชีราคาครุภัณฑเดือนธันวาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 22,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ จํานวน 3 เครื่องๆละ 7,500.-บาท ราคาและคุณลักษณะ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
ขอ 50กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ตั้งโต๊ะ จํานวน 23,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอรตั้งโต๊ะ จํานวน 1
 เครื่องๆละ 23,000.-บาท ราคาและคุณลักษณะตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 
ขอ 10  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
อาคารตาง ๆ

ปรับปรุงอาคารสํานักงานอบต.นิคมสรางตนเอง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงอาคารสํานักงานอบต.นิคมสรางตน
เอง  ตามแบบแปลน อบต.นิคมสรางตนเอง
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 9
  หนาที่ 119
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งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนตอการบริหารงานของทองถิ่น
---เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 15
 หนาที่ 121

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพิมาย

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพิมาย
-เป็นไปตามหนังสือ อบต.สัมฤทธิ์ ที่ นม 82701/ว372 ลว 16
 กรกฎาคม 2563  เรื่อง โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(สถานที่
กลาง) อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบ
ประมาณ 2564
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 16
 หนาที่ 121

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 433,900 บาท
งบบุคลากร รวม 382,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 382,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 382,560 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปขาราชการ
สวนทองถิ่น ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง3
 ป (ปงบประมาณ 2564-2566) โดยคํานวนตั้งจายไวจํานวน 12
 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 51,340 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,340 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 31,340 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป)ใหแกขาราชการสวนทองถิ่น จํานวน 31,340.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของขา
ราชการสวนทองถิ่นที่มาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เชน คาป้าย
โครงการ/ อาหาร/อาหารวาง/และรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 15,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4
 หนา 118
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,027,920 บาท
งบบุคลากร รวม 2,221,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,221,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,939,920 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปขาราชการ
สวนทองถิ่น ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง ,นักวิชาการเงินและ
บัญชี ,นักวิชาการคลัง, นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการจัดเก็บรายได
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 
 -แผนอัตรากําลัง 3ป (ปงบประมาณ 2564 -2566) โดยคํานวนตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7ลงวันที่ 27
 เมษายน      พ.ศ.2559
ตําแหนงผูอํานวยการกองคลังในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท
 -แผนอัตรากําลัง 3 ป(ปงบประมาณ 2564 -2566) โดยคํานวนตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 239,640 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ผู
ชวยนักวิชาการพัสดุ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับที่ 3
  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557
 -แผนอัตรากําลัง 3ป (ปงบประมาณ 2564 -2566) โดยคํานวนตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 713,860 บาท
ค่าตอบแทน รวม 328,860 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 238,860 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป)ใหแกขาราชการสวนทองถิ่นและพนักงาน
จาง จํานวน 178,860.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 60,000.-บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว85 ลว. 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขา
ราชการสวนทองถิ่นและพนักงานจางที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
กําหนด

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานหรือเชาซื้อบานใหขาราชการสวนทองถิ่น
ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
เชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการสวนทอง
ถิ่นที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก
จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560และพ.ร
.ฏ.สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เขาปกหนังสือ คาจางเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯและอื่นที่
เกี่ยวเนื่อง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของขาราชการสวนทองถิ่นและพนักงานจาง เชน คาพาหนะ คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน คาผานทางดวนพิเศษ
และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง

โครงการจางเหมาจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ระยะที่ 3 จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ระยะที่ 3 ขั้นตอนการสํารวจ ขอมูลภาคสนามและลง
เลขประจําแปลงที่ดินของ อบต.นิคมสรางตนเอง
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.3/ว483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 เรื่อง การเตรียมการ
รับรองการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 18
 หนาที่ 122

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน ซอมคอมพิวเตอร  ซอมเครื่องพิมพ ซอม
รถยนต และครุภัณฑอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ลวด
เย็บกระดาษ หมึก เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก น้ํายาลบคําผิด ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ และ
ที่เกี่ยวเนื่อง
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  อุปกรณบันทึก
ขอมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเชอร กระดาษตอ
เนื่อง  ชีดีรอมไดรฟ และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง

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

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาอากร คาดวงตราไปรษณีย และอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่อง

งบลงทุน รวม 92,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 92,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้บุนวม จํานวน 16,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้บุนวมมีที่ทาวแขนมีขา 5 แฉกปรับ
ระดับได จํานวน 3 ตัวๆละ 5,500.-บาท 

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน เปด-ปดมีมือ
จับ มีแผนชั้นปรับระดับ  จํานวน 2  หลังๆละ 5,500.-บาท ราคา
และคุณลักษณะบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 21,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ จํานวน 3 เครื่องๆละ 7000.-บาท ราคาและคุณลักษณะ
ครุภัณฑนอกมาตรฐาน

จัดซื้อคอมพิวเเตอรตั้งโต๊ะ จํานวน 44,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอรตั้งโต๊ะ จํานวน 2
 เครื่องๆละ 22,000.-บาท ราคาและคุณลักษณะตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 
ขอ 7 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่พิมพ : 16/10/2563  10:13:15 หนา : 19/62



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคําสั่งให
ปฎิบัติหนาที่ (ชวยเหลือประชาชนในกรณีเกิดสาธารณภัย)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดป จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนตลอดป เชน คาป้ายโครงการ ป้ายเตือน และ
วัสดุอื่นที่เกี่ยวของ จํานวน 70,000.-บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 2
 หนาที่ 123

โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรม/ทบ
ทวน อปพร. เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาป้ายโครงการ  คา
ตอบแทนวิทยากร  และรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัว
เฉลี่ยกันได จํานวน 100,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3
 หนาที่ 123
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โครงการอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหาร
สวนตําบลนิคมสรางตนเอง

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมชุดปฎิบัต
 ิการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลนิคมสราง
ตนเอง  เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาป้ายโครงการ  คาตอบ
แทนวิทยากร  คาวัสดุและรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัว
เฉลี่ยกันได จํานวน 100,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

คาใชจายจัดซื้อครุภัณฑอุปกรณดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายจัดซื้อครุภัณฑอุปกรณดับเพลิง เชน ไฟ
สัญญาณ และอุปกรณตางๆเกี่ยวกับอุปกรณดับเพลิง ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,483,010 บาท

งบบุคลากร รวม 3,888,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,888,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,942,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปขาราชการ
สวนทองถิ่น ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา ,นักวิชาการ
ศึกษา , ครู(จํานวน 7 อัตรา)
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับ
ที่  ลงวันที่ 
 -แผนอัตรากําลัง 3 ป(ปงบประมาณ 2564 -2566) โดยคํานวนตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7  ลงวันที่  27
 เมษายน      พ.ศ.2559
ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษาในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท
 -แผนอัตรากําลัง 3 ป(ปงบประมาณ 2564 -2566) โดยคํานวนตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ ตําแหนงครูในอัตราเดือน
ละ 3,500.-บาท/เดือน/คน จํานวน 4 คน
 -แผนอัตรากําลัง 3 ป(ปงบประมาณ 2564 -2566) โดยคํานวนตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 736,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ครูผู
ดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับที่ 3
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557
 -แผนอัตรากําลัง 3 ป(ปงบประมาณ 2564 -2566) โดยคํานวนตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 1,387,410 บาท
ค่าตอบแทน รวม 444,410 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 334,410 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป)ใหแกขาราชการสวนทองถิ่น/ครูและพนักงาน
จาง จํานวน 304,410.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 30,000.-บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว85  ลว. 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขา
ราชการสวนทองถิ่นและพนักงานจางที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
กําหนด

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานหรือเชาซื้อบานใหขาราชการสวนทองถิ่น
ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
เชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการสวนทอง
ถิ่นที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560
และพ.ร.ฎ.สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 755,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการบุคคล(ผูดูแลเด็ก)ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 540,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคล(ผูดูแลเด็ก) จํานวน 4
 คน และจางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการกองการ
ศึกษาและงานที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 1 คน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เขาปกหนังสือ คาจางเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯและอื่นที่
เกี่ยวเนื่อง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของขาราชการสวนทองถิ่นและพนักงานจาง เชน คาพาหนะ คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน คาผานทางดวนพิเศษ
และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
นิคมสรางตนเอง

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายการดําเนินการในโครงการแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเองเชน คา
ป้ายโครงการ/ อาหาร/อาหารวาง/และรายจายอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง  ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 20,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
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โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลนิคมสรางตนเอง

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายการดําเนินการโครงการแขงขันทักษะทาง
วิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตน
เองเชน คาป้ายโครงการ/ อาหาร/อาหารวาง/และรายจายอื่นที่
เกี่ยวเนื่องทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1

โครงการบัณฑิตนอย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายการดําเนินการโครงการบัณฑิตนอยเชน คา
ป้ายโครงการ/อาหารวาง/ดอกไม และรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 8
 หนา 41

โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายการดําเนินการโครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค เชน คาป้ายโครงการ/ อาหาร/อาหารวาง/คาตอบแทน
วิทยากร  และรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 28
 หนา 48

โครงการอบรมป้องกันภัยและการกูชีพใน ศพด. จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอบรมป้องกันภัยและการกูชีพ
ใน ศพด เชน คาป้ายโครงการ/ อาหาร/อาหารวาง/คาตอบแทน
วิทยากร  และรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 9
หนา 42
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน ซอมคอมพิวเตอร  ซอมเครื่องพิมพ ซอม
รถยนต และครุภัณฑอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

ค่าวัสดุ รวม 128,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ลวด
เย็บกระดาษ หมึก เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก น้ํายาลบคําผิด ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ และ
ที่เกี่ยวเนื่อง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรรี่ น้ํามัน
เบรค ยางรถยนต หมอน้ํา ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเชล น้ํามัน
เบนชิน น้ํามันเครื่อง จารบี ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน แอลกอฮอล
ฆาเชื้อ  เจลลางมือ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  อุปกรณบันทึก
ขอมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเชอร กระดาษตอ
เนื่อง  ชีดีรอมไดรฟ และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กองคการบริหารสวนตําบล
นิคมสรางตนเอง
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งบลงทุน รวม 207,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 147,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้สํานักงานพนักพิงสูงปรับระดับได จํานวน 6,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานพนักพิงสูงปรับระดับ
ได จํานวน 1 ตัว

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 92,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  จํานวน 4
 เครื่องๆละ23,000.- ราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 
ลําดับที1่0.6.1 หนา 24
 
 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก จํานวน 27,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ จํานวน 5 เครื่องๆละ 5,500.-บาท   ราคาและคุณลักษณะ
นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จํานวน 21,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด
 จํานวน 7 เครื่อง  ราคาและคุณลักษณะตามทองตลาด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 60,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสะแกงาม จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล.ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
สะแกงาม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 22
 หนาที่ 47
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,408,982 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,808,982 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,612,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 226,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เชน คาหนังสือ/ คาเครื่องแบบเรียน/  คาอุปกรณการ
เรียน/คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนและรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3
 หนาที่40 และ ลําดับที่ 5,6,7 หนา 41

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,029,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นิคมสรางตนเอง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 1
 หนา 40
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาจัดการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 357,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 30
 หนา 49

ค่าวัสดุ รวม 2,196,982 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,126,982 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริมนม(นม)สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.นิคมสรางตนเอง จํานวน 413,000.-บาทและสําหรับ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ
.)ในเขตตําบลนิคมสรางตนเอง จํานวน 1,750,000.-บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 2
 หนาที่ 40

วัสดุการศึกษา จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน เชน
แบบเรียน/สมุด/ดินสอ/ยางลบ/ไมบรรทัดและวัสดุอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 29
 หนาที่ 49
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,600,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 3,600,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในเขตตําบล
นิคมสรางตนเอง จํานวน 7 โรงเรียน
--เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   ลําดับที่  4
   หนา 41  

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 818,800 บาท

งบดําเนินงาน รวม 378,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 278,800 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไขเลือดออก เชน จางเหมาฉีดพนควัน และรายจายอื่น
ที่เกี่ยวเนื่อง
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 16
 หนาที่ 63
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โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน) เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาป้าย
โครงการ  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุและรายจายอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 15
 หนาที่ 63

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 99,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา เชน จัดซื้อ/ฉีดวัคซีน
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน 99,000.- บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 13
 หนาที่ 62

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 19,800 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายการดําเนินการโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ในการสํารวจประชาชกรสุนัขและ
แมวทั้งที่มีเจาของและไมมี
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 14
หนาที่ 63
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน น้ํายา
เคมีป้องกันยุง เคมีภัณฑ ตางๆ  ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 11
 หนาที่ 62

งบเงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน/คณกรรมการชุมชนตาม
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 440,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนใหคณะกรรมการหมู
บาน/คณกรรมการชุมชนตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข หมูบานละ 20,000.-บาท รวม 440,000.- บาทจํานวน 22 หมู
บาน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 17
 หนาที่ 63
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,698,350 บาท

งบบุคลากร รวม 1,544,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,544,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,365,360 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปขาราชการ
สวนทองถิ่น ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ,นายชางโยธา
อาวุโส ,นายชางโยธา ,จพง.ธุรการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 
 -แผนอัตรากําลัง 3ป (ปงบประมาณ 2564 -2566) โดยคํานวนตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่  27
 เมษายน     พ.ศ.2559
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชางในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท
 -แผนอัตรากําลัง 3 ป(ปงบประมาณ 2564 -2566) โดยคํานวนตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 112,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงาน
ขับรถยนต
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับที่ 3
 ลงวันที่  6 สิงหาคม 2557
 -แผนอัตรากําลัง 3 ป(ปงบประมาณ 2564 -2566) โดยคํานวนตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่  3
 สิงหาคม 2558
 -แผนอัตรากําลัง 3 ป(ปงบประมาณ 2564 -2566) โดยคํานวนตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 1,070,190 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,190 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 180,190 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป) ใหแกขาราชการสวนทองถิ่นและพนักงาน
จาง จํานวน 130,190.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 50,000.-บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว85 ลว. 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขา
ราชการสวนทองถิ่นและพนักงานจางที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
กําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เขาปกหนังสือ คาจางเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ  คาจางออก
แบบ ฯลฯและอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของขาราชการสวนทองถิ่นและพนักงานจาง เชน คาพาหนะ คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน คาผานทางดวนพิเศษ
และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน  ซอมคอมพิวเตอร  ซอมเครื่องพิมพ ซอม
รถยนต และครุภัณฑอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ลวด
เย็บกระดาษ หมึก เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก น้ํายาลบคําผิด ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ และ
ที่เกี่ยวเนื่อง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชนไมตางๆ สี ปูนชีเมนต ทราย ทอ
น้ํา เหล็กเสน ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรรี่ น้ํามัน
เบรค ยางรถยนต หมอน้ํา ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเชล น้ํามัน
เบนชิน น้ํามันเครื่อง จารบี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  อุปกรณบันทึก
ขอมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเชอร กระดาษตอ
เนื่อง  ชีดีรอมไดรฟ และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจ เชน เทปวัดระยะ ตลับเมตร ฯลฯ
งบลงทุน รวม 84,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 84,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้บุนวม จํานวน 9,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้บุนวมมีทาวแขนมีขา5 แฉก ปรับระดับ
ได จํานวน 2 ตัว รายละเอียดดังนี้ 1.(เกาอี้ผูบริหาร) ราคาตัว
ละ 5,500.-บาท  2. (เกาอี้ผูปฏิบัติ) ราคาตัวละ 3,500.- บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อคอมพิวเตอรแบบตั้งโต๊ะ จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอรตั้งโต๊ะ จํานวน 2
 เครื่องๆละ 30,000.-บาท ราคาและคุณลักษณะตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 
ขอ 8 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
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จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ จํานวน 2 เครื่องๆละ 7,500.-บาท  ราคาและคุณลักษณะ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
ขอ 50 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
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งานไฟฟ้าถนน รวม 269,000 บาท
งบลงทุน รวม 269,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 269,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง หมูที่ 4 จํานวน 269,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟถนนระบบพลังงานแสง
อาทิตย (Solar Street light)
  รายละเอียดโครงการ  
-ติดตั้งไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย (Solar Street light)  
จํานวน  7 ชุด
-คุณลักษณะเฉพาะ 
1) แผงโซลาเซลล  40 wMono/PolyCrystalline  
2) หลอดไฟ LED Ultra Bring สี Cool/Warm White/ อัตรากิน
ไฟเพียง 10 W จํานวน 480 หลอด  อายุการใชงาน 100,000
 ชั่วโมง  อบต.กําหนด
3) แบบโคมรูปทรงโคมยาวแบบโคม
มาตรฐาน  36w Fluorescent  
4) ความเขมแสงที่ระยะ  6  เมตร 20  LUX/ครอบคลุม
พื้นที่  100 ตร.ม.  
5) ระยะเวลาสองสวาง  12  ชม.(ตลอดคืน)/สํารองไฟ  2  วัน  
6) โปรแกรมการทํางาน  โหมดการทํางาน
แบบ  12 v/24v,Auto/Manual ทํางานแบบ PWM 
7)แบตเตอรี่  แบบแบตเตอรี่แหง  ขนาดความจุ  12 V/20 H.
(Seal Lead)
8)ความสูง(เสา) ขนาด 6  เมตร ไมรวมกานไฟ(เสาเหล็กอา
สังกะสี ขนาด ศก. 3” คาดน้ําเงิน)
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ จํานวน   1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ชุด
-แบบแปลน อบต.กําหนด  
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 235,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลนิคมสรางตนเอง

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายการดําเนินการโครงการชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตน
เอง  ปจจัยการดํารงชีพพื้นฐาน  เชน ถุงยังชีพ  แจกขาวสาร ฯลฯ
 อื่นที่เกี่ยวเนื่อง 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4

โครงการปฎิบัติธรรมนําสุข สูสังคมที่เขมแข็ง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการ
โครงการปฎิบัติธรรมนําสุข  สูสังคมที่เขมแข็ง เชน คาอาหาร  คา
อาหารวาง คาป้ายโครงการ  คาตอบแทนวิทยากร และรายจาย
อื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 40,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 13
 หนาที่ 57
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โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการ
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ  เชน คา
อาหาร  คาอาหารวาง คาป้ายโครงการ  คาตอบแทน
วิทยากร และรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง  ทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 11
 หนาที่ 56

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุ เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาป้ายโครงการ  คาตอบ
แทนวิทยากร  และรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 10
 หนาที่ 56

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพคนพิการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาศักยภาพคนพิการ  เชน คาอาหาร  คาอาหาร
วาง  คาป้ายโครงการ  คาตอบแทนวิทยากร  
  และรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 14
 หนาที่ 57

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาศักยภาพสตรี  เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คา
ป้ายโครงการ  คาตอบแทนวิทยากร  และรายจายอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 16
 หนาที่ 58
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โครงการสงเสริมผลิตภัณฑตําบล OTOP จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริม
ผลิตภัณฑตําบล OTOP เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาป้าย
โครงการ  คาตอบแทนวิทยากร  และรายจายอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 12
 หนาที่ 56

โครงการสงเสริมและสนันสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมและ
สนันสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน   เชน คาอาหาร  คา
อาหารวาง คาป้ายโครงการ  คาตอบแทนวิทยากร 
  และรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง  ทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 6
 หนาที่ 55

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและ
สมานฉันท

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการสรางความปรองดองและสมานฉันท  เชน คา
อาหาร  คาอาหารวาง คาป้ายโครงการ  คาตอบแทน
วิทยากร   และรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน 5,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 15
 หนาที่ 57
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสนับสนุน
กิจกรรมป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด เชน รณรงคป้องกันยา
เสพติด   อบรมใหความรู เกี่ยวกับยาเสพติด และรายจายอื่นที่
เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 17
 หนาที่ 58

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอุดหนุนกลุมอาชีพผลิตดอกไมจันทร หมูที่ 21 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนกลุมอาชีพ
ผลิตดอกไมจันทร
 หมูที่ 21
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 21
 หนาที่ 59

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 362,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 362,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 362,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาประชาชนตําบลนิคมสรางตนเอง จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาประชาชนตําบล
นิคมสรางตนเอง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1
 หนาที่ 114
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โครงการแขงขันกีฬาประชาชนระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอพิมาย

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาประชาชนระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพิมาย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จาย ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4

โครงการวิ่งคบเพลิงไฟฉลองชัยชนะทาวสุรนารี จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการวิ่งคบเพลิงไฟฉลองชัยชนะทาวสุ
รนารี 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 3
 หนา 114

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชา
ดอกไม และพวงมาลา ฯลฯอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4
 หนาที่115

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพิมายตามโครงการจัดงานเทศกาล
เที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจําป

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพิมายตาม
โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจําป 2563
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   ลําดับที่   9
   หนา   116
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมการทอง
เที่ยว อบรม ใหความรู พัฒนากลุมอาชีพเพื่อสงเสริมแหลงทอง
เที่ยว และประชาชสัมพันธ  เชน ป้าย แผนพับ สื่อตางๆ  และราย
จายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000
.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 7
 หนาที่ 115
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 5,890,900 บาท

งบลงทุน รวม 5,890,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,890,900 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล. ตอของเดิม บานบดินทรเดชา หมูที่ 17 
(ซอย 2 จากที่พักสงฆป่าชื่นเจริญธรรม เชื่อมสายเมน 3)

จํานวน 485,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. ตอของเดิม บานบดินทรเด
ชา หมูที่ 17 (ซอย 2 จากที่พักสงฆป่าชื่นเจริญธรรม เชื่อมสาย
เมน 3)
รายละเอียดโครงการ  
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง  6.00
  เมตร ระยะทาง  155.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา  930.00  ตารางเมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4

วันที่พิมพ : 16/10/2563  10:13:15 หนา : 45/62



โครงการกอสรางถนน คสล. บานจํานงคพัฒนา หมู 22 (ซอย 4 ตอ
ของเดิม)

จํานวน 343,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. บานจํานงคพัฒนา หมู 22
 (ซอย 4 ตอของเดิม)
รายละเอียดโครงการ 
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง  6.00
  เมตร ระยะทาง  108.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา  648.00  ตารางเมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4

โครงการกอสรางถนน คสล. บานทวีสงเคราะห หมูที่ 3 (สายขาง รร
.นิคมฯ6 ตอถนน คสล.เดิม)

จํานวน 490,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. บานทวีสงเคราะห หมูที่ 3
 (สายขาง รร.นิคมฯ6 ตอถนน คสล.เดิม)
รายละเอียดโครงการ  
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง  4.00
  เมตร ระยะทาง  235.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา  940.00  ตารางเมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท. 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4
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โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนกระเบื้อง หมูที่ 7  (รอบสระน้ํา
ประปาหมูบาน)

จํานวน 494,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. บานโนนกระเบื้อง หมูที่ 7
 (รอบสระน้ําประปาหมูบาน)
รายละเอียดโครงการ  
ชวงที่ 1 
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง  5.00
  เมตร ระยะทาง  19.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา  95.00  ตารางเมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตรพรอมบดทับแนน
ชวงที่ 2 
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง  4.00
  เมตร ระยะทาง  175.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา  700.00  ตารางเมตร
ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4

โครงการกอสรางถนน คสล. บานใหมฉมวก หมูที่ 6 (ซอยบานนาย
สวอง  พาเจริญยิ่ง – นางบัวใย  บุตรตะ)

จํานวน 77,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. บานใหมฉมวก หมูที่ 6 (ซอย
บานนายสวอง พาเจริญยิ่ง – นางบัวใย  บุตรตะ)
รายละเอียดโครงการ  
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง  3.00
  เมตร ระยะทาง  50.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา  150.00  ตารางเมตร
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4
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โครงการกอสรางถนน คสล. บานใหมฉมวก หมูที่ 6 (รอบสระน้ํา
สาธารณะ)

จํานวน 356,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. บานใหมฉมวก หมูที่ 6 (รอบ
สระน้ําสาธารณะ)
รายละเอียดโครงการ  
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง  3.00
  เมตร ระยะทาง  186.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา  558.00  ตารางเมตร
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 15 (สายเลียบอางฉกาจ) จํานวน 492,700 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. หมูที่ 15 (สายเลียบอางฉกาจ)
รายละเอียดโครงการ   
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง  4.00
  เมตร ระยะทาง  235.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา  940.00  ตารางเมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4
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โครงการกอสรางถนนคสล.  บานพิทักษากร หมู 2 ซอย 1 สายเมนต 
2  เชื่อมหมู 13

จํานวน 491,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. บานพิทักษากร หมู 2 ซอย 1
 สายเมนต 2 เชื่อมหมู 13 (ตอของเดิม)
รายละเอียดโครงการ  
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง  6.00
  เมตร ระยะทาง  155.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา  930.00  ตารางเมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   ลําดับที่  8
   หนา 65

โครงการกอสรางถนนคสล. หมูที่ 11 สายหนองหญาขาว - หนอง
สะแก

จํานวน 488,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคสล. หมูที่ 11 สายหนองหญา
ขาว - หนองสะแก
รายละเอียดโครงการ   
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง  5.00
  เมตร ระยะทาง  185.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา  925.00  ตารางเมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.30 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.  
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 
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โครงการปูแอสฟสติกคอนกรีตทับถนน คสล. เดิม หมู 19 จํานวน 497,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปูแอสฟสติกคอนกรีตทับถนน คสล. เดิม หมู 19
รายละเอียดโครงการ
-งานปูผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร กวาง 5.00
 เมตร ยาว 350 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 1,750 ตร.ม.
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4

โครงการปูแอสฟสติกคอนกรีตทับถนนเดิม หมู 5 (ซอย 3 สายเมน 1 
เชื่อม สายเมน 2)

จํานวน 498,700 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปูแอสฟสติกคอนกรีตทับถนนเดิม หมู 5 (ซอย 3
 สายเมน 1 เชื่อม สายเมน 2) 
รายละเอียดโครงการ
-งานปูผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร กวาง 6.00
 เมตร ยาว 225 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,800 ตร.ม.
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3
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โครงการปูแอสฟสติกคอนกรีตทับถนนลาดยางเดิม หมู 18 (ซอย 4 
สายเมน 2 เชื่อม สายเมน 1)

จํานวน 498,700 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปูแอสฟสติกคอนกรีตทับถนนลาดยางเดิม หมู 18
 (ซอย 4 สายเมน 2 เชื่อม สายเมน 1)
รายละเอียดโครงการ
-งานปูผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร กวาง 6.00
 เมตร ยาว 225 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,800 ตร.ม.
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4

โครงการเสริมถนนดินพรอมลงลูกรัง บานโพธิ์งาม หมูที่ 12 (สาย
บานโพธิ์งาม - บานหนองปรือ)

จํานวน 499,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเสริมถนนดินพรอมลงลูกรัง บานโพธิ์งาม หมูที่ 12
 (สายบานโพธิ์งาม - บานหนองปรือ) 
รายละเอียดโครงการ  
-เสริมดิน ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.30 เมตร บดอัดแนนไมนอยกวา 95% Modified
-เสริมลูกรัง ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร บดอัดแนนไมนอยกวา 95% Modified
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท. 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4
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โครงการเสริมถนนลูกรัง บานบุญสงพัฒนา หมูที่ 1 (สายเลียบอางสะ
กาด)

จํานวน 179,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเสริมถนนลูกรัง บานบุญสงพัฒนา หมูที่ 1 (สาย
เลียบอางสะกาด) 
รายละเอียดโครงการ  
-เสริมลูกรัง ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.20
 เมตร บดอัดแนนไมนอยกวา 95% Modified
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,172,300 บาท

งบบุคลากร รวม 893,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 893,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 731,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปขาราชการ
สวนทองถิ่น ตําแหนง ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร ,นัก
วิชาการเกษตร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 
 -แผนอัตรากําลัง 3ป (ปงบประมาณ 2564 -2566) โดยคํานวนตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่  27
 เมษายน   พ.ศ.2559
ตําแหนงผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตรในอัตราเดือน
ละ 3,500.-บาท
 -แผนอัตรากําลัง 3 ป(ปงบประมาณ 2564 -2566) โดยคํานวนตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่ว
ไป
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับที่ 3
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557
 -แผนอัตรากําลัง 3 ป(ปงบประมาณ 2564 -2566) โดยคํานวนตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 3สิงหาคม 2558
 -แผนอัตรากําลัง 3 ป(ปงบประมาณ 2564 -2566) โดยคํานวนตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 229,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 114,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 99,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป) ใหแกขาราชการสวนทองถิ่นและพนักงาน
จาง จํานวน 69,400.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 30,000.-บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว85 ลว. 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขา
ราชการสวนทองถิ่นและพนักงานจางที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
กําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการสวนทอง
ถิ่นที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก
จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560และพ.ร
.ฏ.สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เขาปกหนังสือ คาจางเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯและอื่นที่
เกี่ยวเนื่อง
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับคณะบุคคลหรือบุคคลที่มา
ตรวจเยี่ยม/ศึกษาดูงาน รับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของขาราชการสวนทองถิ่นและพนักงานจาง เชน คาพาหนะ คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน คาผานทางดวนพิเศษ
และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง

โครงการพัฒนากลุมเกษตรกร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการพัฒนากลุม
เกษตรกร  เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาป้ายโครงการ  คา
ตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุและรายจายอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 9
 หนาที่ 52

โครงการพัฒนาสมุนไพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนา
สมุนไพร เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาป้ายโครงการ  คาตอบ
แทนวิทยากร  คาวัสดุและรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัว
เฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1
 หนาที่ 50

โครงการลดการเผาในพื้นที่ทําการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการลดการเผาใน
พื้นที่ทําการเกษตร เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาป้าย
โครงการ  คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุและรายจายอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 2
 หนาที่ 50
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โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาป้าย
โครงการ  คาตอบแทนวิทยากร  คาจางเหมาพาหนะ  และราย
จายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน10,000
.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 8
 หนาที่ 52

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน ซอมคอมพิวเตอร  ซอมเครื่องพิมพ ซอม
รถยนต และครุภัณฑอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ลวด
เย็บกระดาษ หมึก เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก น้ํายาลบคําผิด ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ และ
ที่เกี่ยวเนื่อง

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน จอบ เสียม วัสดุ
ปลูก ปุ๋ย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  อุปกรณบันทึก
ขอมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเชอร กระดาษตอ
เนื่อง  ชีดีรอมไดรฟ และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง
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งบลงทุน รวม 9,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,500 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญา จํานวน 9,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพายหลัง จํานวน 1
 เครื่อง คุณลักษณะและรายละเอียดเป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2562
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4  ลําดับที่ 5 หนา 34

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุมเลี้ยงไกพื้นเมือง บานโนนกระเบื้อง หมูที่ 7 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกลุมเลี้ยงไกพื้นเมือง บาน
โนนกระเบื้อง หมูที่ 7 จํานวน 20,000.- บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกลุมเลี้ยงไกพื้นบาน หมูที่ 7 ลว 29
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอรับเงินอุดหนุนกลุมเลี้ยงไกพื้นบาน
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ลําดับที่ 1 หนา 27

อุดหนุนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานโนนกระเบื้อง หมูที่ 7 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  บาน
โนนกระเบื้อง หมูที่ 7 จํานวน 20,000.- บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอบานโนนกระเบื้อง ลว
 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องขอรับเงินอุดหนุนฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4 ลําดับที่ 1  หนา 10
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการปลูกตนไมเฉลิม
พระเกียรติ เชน คาจัดซื้อกลาไม ตนไมชนิดตางๆ คาแรงงานขน
ยายตนไม  กลาไม เตรียมสถานที่  คาป้ายโครงการ   คาวัสดุและ
รายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 20,000
.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 5
 หนาที่ 51

โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการปลูกหญาแฝก
เฉลิมพระเกียรติ  เชน 
 คาจัดซื้อหญาแฝก  คาแรงงานเตรียมสถานที่  คาป้าย
โครงการ   คาวัสดุและรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ย
กันได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 6
 หนาที่ 51

โครงการสงเสริมการใชชีวภัณฑในการควบคุมศัตรูพืช/กลิ่น ขยะ น้ํา
เสีย

จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมการใชชี
วภัณฑในการควบคุมศัตรูพืช/กลิ่น ขยะ น้ําเสีย เชน คา
อาหาร  คาอาหารวาง คาป้ายโครงการ  คาตอบแทนวิทยากร  คา
วัสดุและรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 7
 หนาที่ 51
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาฐิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการ โครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาฐิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี   เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง คาป้ายโครงการ   คาตอบ
แทนวิทยากร  คาวัสดุและรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัว
เฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4
  หนาที่ 51

โครงการอนุรักษพันธุปลาในแหลงน้ําธรรมชาติ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการอนุรักษพันธุปลา
ในแหลงน้ําธรรมชาติ เชน คาจัดซื้อพันธุปลา คาป้าย
โครงการ   คาจางแรงงานเตรียมสถานที่ คาวัสดุและรายจายอื่นที่
เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.- บาท
--เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 10
 หนาที่ 52

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 19,223,068 บาท

งบกลาง รวม 19,223,068 บาท
งบกลาง รวม 19,223,068 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงานจาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 14,564,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามภารกิจถายโอน มาตรา 16
 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2564
  เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ  โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1
 หนาที่ 54
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,480,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16
 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2564
  เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ  โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 2
 หนาที่ 54

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 144,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส ตามภารกิจถาย
โอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2564
  เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ  โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3
 หนาที่ 54

สํารองจาย จํานวน 399,668 บาท

-เพื่อจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนไดรับประโยชน เชน สัญญาณไฟจราจร  ป้าย
จราจร กระจกโคงจราจร ฯลฯและที่เกี่ยวเนื่อง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 240,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ (สปสช.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 240,000 บาท

-เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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