
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าขาว
อําเภอ สีคิว   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 48,790,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,600,820 บาท
งบบุคลากร รวม 8,287,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,435,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 598,320 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,750,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,852,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,800,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,800,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,213,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 990,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 800,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 170,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 822,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 240,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังท้องถิน จํานวน 400,000 บาท
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 2,000 บาท
เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม  อบต.หนองหญ้าขาว  ประจําปีงบ
ประมาณ  2562  เช่น  ค่าจัดทําประกาศนียบัตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างดีเด่น  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือสังการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุดที  มท  0810.3/ ว 615  ลง
วันที  21  มีนาคม  2560  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) เพิมเติมฉบับที  1 ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที   6-1  ลําดับ
ที  2
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ศึกษาดูงานเพือเสริมสร้างธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้แก่
ผู้บริหารท้องถินและพนักงานส่วนตําบล  อบต.หนองหญ้าขาว

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการศึกษาดูงานเพือเสริมสร้างธร
รมาภิบาลและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้บริหารท้องถินและ
พนักงานส่วนตําบล  อบต.หนองหญ้าขาว  ประจําปีงบ
ประมาณ  2562  เช่น  ค่าจ้างเหมารถโดยสาร  ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557  เป็นไป
ตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมฉบับที  1 ของ อบต
.หนองหญ้าขาว  หน้าที  6-1  ลําดับที  1
อบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง อบต.หนองหญ้าขาว

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง อบต.หนองหญ้า
ขาว    ประจําปีงบประมาณ  2562  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้าย
โครงการ  ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุดที  มท  0810.3/ ว 615  ลงวันที  21  มีนาคม  2560  เป็น
ไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิมเติมฉบับ
ที  1  ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที   6-1  ลําดับที  3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 1,040,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 700,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 361,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
งบลงทุน รวม 90,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีเหล็กแถว  4  ทีนัง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดซือเก้าอีเหล็กแถว  4  ทีนัง  จํานวน  1  ชุด  โดยมี
คุณลักษณะดังนี  พนักพิงและทีนังเป็นเหล็ก  คานรองรับใต้ทีนังเป็นเหล็ก
กล่อง  ขาเก้าอีเหล็กชุบโครเมียม  ทีวางแขนเหล็กชุบโครเมียมขนาบด้าน
ข้าง  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที  มท  0808.2/ว 1134  ลง
วันที  9  มิถุนายน  2558  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4 ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564)  หน้าที   8-1   ลําดับที  3
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ตู้เหล็ก แบบ  2  บาน จํานวน 16,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดซือตู้เหล็กแบบ  2  บาน  จํานวน  3  ตู้  โดยมี
คุณลักษณะดังนี  มีมือจับชนิดบิด  มีแผ่นชันปรับระดับ  3  ชิน  คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)  (คุณสมบัติตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที  มท
  0808.2/ว 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เป็นไปตามแผน
พัฒนา  4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้าที   8-1   ลําดับที  1
ตู้เอกสารบานเลือนทึบ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดซือตู้เอกสารบานเลือนทึบ    จํานวน  1  ตู้  โดยมี
คุณลักษณะดังนี  ขนาดไม่น้อยกว่า  120x45x90 ซม.  มีแผ่นชันปรับ
ระดับ  2  ชิน  ประตูบานเลือนทึบพร้อมกุญแจล็อก   เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที  มท  0808.2/ว 1134  ลงวัน
ที  9  มิถุนายน  2558  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4 ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564)  หน้าที   8-1  ลําดับที  2
บอร์ดนิทรรศการเคลือนที จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือบอร์ดนิทรรศการเคลือน
ที  แบบ 3  พับ  จํานวน  2  ชุด  โดยมีคุณลักษณะดังนี  หน้าบอร์ด
กํามะหยี  ใช้งานได้  2  หน้า  จํานวน  3  พับ  ขนาดของแต่ละพับไม่น้อย
กว่า  100x200  ซม.  กรอบและขาตังเป็นโลหะ  ยึดต่อกันด้วยข้อ
ต่อ  สามารถพับเก็บได้  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที  มท
  0808.2/ว 1134   ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เป็นไปตามแผน
พัฒนา  4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้าที   8-1    ลําดับที  4

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิง  ระบบดิจิตอล จํานวน 25,000 บาท
เพือจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง  ระบบดิจิตอล  จํานวน  1  ตัว  โดยมี
คุณลักษณะดังนี   เป็นกล้อง Mirorless  ความละเอียดไม่น้อย
กว่า  21  ล้านพิกเซล   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที  มท
  0808.2/ว 1134   ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เป็นไปตามแผน
พัฒนา  4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้าที  8-2  ลําดับ
ที  6                                     

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 10,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดแต่งพุ่ม
ไม้  ขนาด  22  นิว  จํานวน  1  เครือง  โดยมีคุณลักษณะดังนี   เป็น
เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครืองยนต์  แบบมือถือ  ใช้เครืองยนต์
เบนซิน  1  สูบ  2  จังหวะ  ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า  21  ซี
ซี  เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  0.8  แรงม้า   ใบมืดตัดขนาดไม่น้อย
กว่า  22 นิว   ใบมีดตัดสามารถใช้ได้  2  ด้าน (คุณสมบัติตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที  มท
  0808.2/ว 1134   ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เป็นไปตามแผน
พัฒนา  4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้าที   8-1  ลําดับที    5    

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการจัดตังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (สถานทีกลาง) อําเภอสีคิว  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 10,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,780,400 บาท
งบบุคลากร รวม 2,142,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,142,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,600,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 790,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 170,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
ปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  ประจําปีงบประมาณ  2562  เช่น  ค่าจ้างเหมาสํารวจภาษี  ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2550  เป็นไปตามแผน
พัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมฉบับที  1  ของ อบต.หนอง
หญ้าขาว  หน้าที   6-1   ลําดับที  1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
งบลงทุน รวม 848,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 848,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดซือตู้เหล็กแบบ  2  บาน  จํานวน  2  ตู้  โดยมี
คุณลักษณะดังนี  มีมือจับชนิดบิด  มีแผ่นชันปรับระดับ  3  ชิน  คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)  (คุณสมบัติตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที  มท
  0808.2/ว 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เป็นไปตามแผน
พัฒนา  4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้าที    8-2   ลําดับที  7
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ตู้เหล็กแบบบานเลือนกระจก จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดซือตู้ตู้เหล็กแบบบานเลือน
กระจก  จํานวน  2  ตู้  โดยมีคุณลักษณะดังนี  ขนาดความกว้างไม่น้อย
กว่า  120  ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า  40  ซม.  ความสูงไม่น้อย
กว่า  85  ซม. มีกุญแจล็อก  แผ่นชันวางของสามารถปรับระดับสูงตํา
ได้  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที  มท  0808.2/ว 1134  ลง
วันที  9  มิถุนายน  2558  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4 ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564)  หน้าที   8-2   ลําดับที  8

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 814,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดรถบรรทุก (ดีเซล)  จํานวน  1  คัน  โดยมีคุณลักษณะดัง
นี  ขนาด  1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า  2,400  ซีซี  หรือกําลัง
เครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า  110  กิโลวัตต์  ขับเคลือน  2  ล้อ  แบบดับ
เบิลแค็บ  เป็นกระบะสําเร็จรูป  ห้องโดยสารเป็นแบบดับ
เบิลแค็บ  4  ประตู  เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ  ราคารวมภาษีสรรพ
สามิต   (คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)   เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที  มท  0808.2/ว 1134   ลงวัน
ที  9  มิถุนายน  2558  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4 ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564)  หน้าที 8-2  ลําดับที  10                                   

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น จํานวน 6,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เย็น  จํานวน  1   ตู้  โดยมีคุณลักษณะดังนี  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  5  คิวบิกฟุต  เป็นรุ่นทีได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ  เบอร์  5  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย   (คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที  มท  0808.2/ว 1134   ลงวัน
ที  9  มิถุนายน  2558  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4 ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564)  หน้าที   8-2  ลําดับที  9                                   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด LED  ขาวดํา จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด LED  ขาว
ดํา  ชนิด  Network  (27  หน้า/นาที)   จํานวน  1   เครือง  โดยมี
คุณลักษณะดังนี  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
 (คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที  มท  0808.2/ว 1134   ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เป็น
ไปตามแผนพัฒนา  4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้าที  8-3  ลําดับ
ที  11                                   
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 75,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน “ครอบครัวอุ่นใจ ลูกหลานกลับบ้าน
ปลอดภัย”

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน  “ครอบครัวอุ่นใจ ลูกหลานกลับบ้านปลอดภัย”    ประจําปีงบ
ประมาณ  2562  เช่น  ค่าเต็นท์  ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ  เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุดที  มท  0810.4/ว
 661  ลงวันที 9  มีนาคม  2561    เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที   7-3  ลําดับที  1
ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ประจําปีงบประมาณ  2562  เช่น  ค่า
วิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ  เป็นไปตามพ.ร.บ.สภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที  6)  พ.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที   7-3  ลําดับที  2
สํารวจเฝ้าระวังเพือป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการสํารวจเฝ้าระวังเพือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า  ประจําปีงบประมาณ  2562  เช่น    ค่าป้าย
โครงการ    ค่าวัสดุอุปกรณ์ดับไฟป่า  ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุดที  มท  0891.4/ว 2360  ลงวัน
ที  2  พฤศจิกายน  2558    เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที   7-3  ลําดับที  3

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,149,400 บาท
งบบุคลากร รวม 2,576,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,576,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,310,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 536,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
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ฝึกอบรมความรู้เพิมศักยภาพการบริหารงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบล
หนองหญ้าขาว

จํานวน 50,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
งบลงทุน รวม 37,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กแบบบานเลือนกระจก จํานวน 13,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดซือตู้ตู้เหล็กแบบบานเลือน
กระจก  จํานวน  3  ตู้  โดยมีคุณลักษณะดังนี  ขนาดความกว้างไม่น้อย
กว่า  120  ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า  40  ซม.  ความสูงไม่น้อย
กว่า  85  ซม. มีกุญแจล็อก  แผ่นชันวางของสามารถปรับระดับสูงตํา
ได้  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที  มท  0808.2/ว 1134  ลง
วันที  9  มิถุนายน  2558  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4 ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564)  หน้าที  8-3  ลําดับที  12 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ จํานวน 16,000 บาท
เพือจัดซือคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า  19
  นิว) จํานวน   1   เครือง   โดยมีคุณลักษณะดังนี  
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1
 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
 - มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที  มท  0808.2/ว 1134  ลงวัน
ที  9  มิถุนายน  2558  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4 ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564)  หน้าที  8-3  ลําดับที  13
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด  LED ขาวดํา จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด LED  ขาว
ดํา  ชนิด  Network  (27  หน้า/นาที)   จํานวน  1   เครือง  โดยมี
คุณลักษณะดังนี  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
 (คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที  มท  0808.2/ว 1134   ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เป็น
ไปตามแผนพัฒนา  4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้าที  8-3  ลําดับ
ที   14                                  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,208,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,708,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,760,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอุปกรณ์กีฬา  ฯลฯ  เป็นไปตาม พ.ร.บ
.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที  6)  พ.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที   5-6 ลําดับที  8
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว))  เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที   มท  0816.2/ว 3274 ลงวันที  19  มิถุนายน  2561    เป็นไป
ตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ อบต.หนองหญ้า
ขาว  หน้าที  5-5 ลําดับที  4
ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวัน จํานวน 650,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (จ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)  เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที   มท  0816.2/ว 3274   ลงวันที  19  มิถุนายน  2561  เป็นไป
ตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ อบต.หนองหญ้า
ขาว  หน้าที   5-7 ลําดับที  13
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ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (ค่าหนังสือเรียน  
ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครืองแบบนักเรียน  และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)  เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที   มท  0816.2/ว 3274   ลงวันที  19  มิถุนายน  2561  เป็นไป
ตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ อบต.หนองหญ้า
ขาว  หน้าที  5-1  ลําดับที  1
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษา  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารว่าง  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผน
พัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ อบต.หนองหญ้า
ขาว  หน้าที  5-7 ลําดับที  11
จ้างเหมารถยนต์รับ-ส่งเด็กเล็กผู้ด้อยโอกาส  ยากไร้  ฐานะยากจน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการจ้างเหมารถยนต์รับ-ส่งเด็กเล็กผู้
ด้อยโอกาส  ยากไร้  ฐานะยากจน  เช่น  ค่านํามันเชือเพลิง  ฯลฯ  เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที  6)  พ.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที  5-7 ลําดับที  12
พาเด็กเล็กเข้าวัดเรียนรู้ธรรมะตามวัย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการเด็กเล็กเข้าวัดเรียนรู้ธรรมะตาม
วัย เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าจ้างเหมารถโดยสาร  ฯลฯ  เป็นไปตาม พ.ร
.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที  6)  พ.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที 4-6  ลําดับที  4
วันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหญ้าขาว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็น
ไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที  6)  พ.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที 5-3 ลําดับที 11
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก
ปฐมวัย   เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าจ้างเหมารถโดยสาร  ฯลฯ  เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที  6)  พ.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที  5-6  ลําดับที  10
แสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหญ้าขาว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการแสดงนิทรรศการผลงานทาง
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  6)  พ.ศ
. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นไปตาม
แผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ อบต.หนองหญ้า
ขาว  หน้าที  5-7  ลําดับที 14

ค่าวัสดุ รวม 1,948,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,948,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,500,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 3,500,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 600,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
( 1 )   ค่าจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียน
สัตว์   ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัข
บ้า  ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ     เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี  ประจําปีงบประมาณ  2562  เช่น  ค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุดที  มท  0810.5/1042  ลงวัน
ที 10  เมษายน  2561    เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) เพิมเติมฉบับที  1 ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที  2-4   ลําดับ
ที  9
หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าขาว จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหญ้าขาว  ประจําปีงบประมาณ  2562  เช่น  ค่าตอบแทน
พนักงานกู้ชีพ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุดที  มท  0891.3/ว 2826  ลงวัน
ที 17  กันยายน  2553    เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที   7-4  ลําดับที  8

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 150,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,448,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,162,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,162,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 740,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,077,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 147,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 87,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
งบลงทุน รวม 9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กแบบบานเลือนกระจก จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดซือตู้ตู้เหล็กแบบบานเลือน
กระจก  จํานวน  2  ตู้  โดยมีคุณลักษณะดังนี  ขนาดความกว้างไม่น้อย
กว่า  120  ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า  40  ซม.  ความสูงไม่น้อย
กว่า  85  ซม. มีกุญแจล็อก  แผ่นชันวางของสามารถปรับระดับสูงตํา
ได้  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที  มท  0808.2/ว 1134  ลง
วันที  9  มิถุนายน  2558  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4 ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564)  หน้าที   8-3   ลําดับที  15

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการขยายเขตระบบจําหน่ายแรงตําและไฟสาธารณะภายในเขต อบต
.หนองหญ้าขาว

จํานวน 200,000 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 865,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 865,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 865,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ครอบครัวอบอุ่นเพิมพูนศักยภาพความเข้มแข็งชุมชน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการครอบครัวอบอุ่นเพิมพูน
ศักยภาพความเข้มแข็งชุมชน  อบต.หนองหญ้าขาว ประจําปีงบ
ประมาณ  2562  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในจัดโครงการ  ค่าป้าย
โครงการ  ฯลฯ  เป็นไปตามพ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  6)  พ.ศ. 2552  เป็นไป
ตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมฉบับที  1  ของ อบ
ต.หนองหญ้าขาว  หน้าที   7-1  ลําดับที  1
จัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการจัดทําแผนชุมชนและแผน
พัฒนาท้องถิน   ประจําปีงบประมาณ  2562  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดประชุม ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุดที  มท  0891.4/ว 856   ลงวัน
ที 12  มีนาคม  2553   เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที  7-1 ลําดับที 1
ตลาดนัดสีเขียว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการตลาดนัด       สีเขียว  อบต
.หนองหญ้าขาว ประจําปีงบประมาณ  2562  เช่น  ค่าจัดทําใบประกาศนีย
บัตร ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  ด่วนทีสุดที  มท  0891.4/ว 164   ลงวัน
ที 26   มกราคม  2558  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) เพิมเติมฉบับที  1  ของ อบต.หนองหญ้าขาว หน้าที  3-1  ลําดับ
ที  3
นิทรรศการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการนิทรรศการสร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติดในเด็กและเยาวชน  อบต.หนองหญ้าขาว ประจําปีงบ
ประมาณ  2562  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที  มท  0816.5/ว
 2726   ลงวันที 4   ธันวาคม  2560  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) เพิมเติมฉบับที  1  ของ อบต.หนองหญ้า
ขาว  หน้าที    7-1  ลําดับที  2
ฝึกอบรมความรู้เพิมศักยภาพการบริหารงานให้แก่สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล ผู้บริหารท้องถิน ผู้นําชุมชน พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการฝึกอบรมความรู้เพิมศักยภาพ
การบริหารงานให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ผู้บริหารท้อง
ถิน   ผู้นําชุมชน  พนักงานส่วนตําบล   และพนักงานจ้าง   ประจําปีงบ
ประมาณ  2562  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจ้างเหมารถโดยสาร  ค่า
อาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที    6-2   ลําดับที  
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พัฒนาศักยภาพแกนนํากลุ่มสตรีเพือช่วยเหลือชุมชน จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํากลุ่ม
สตรีเพือช่วยเหลือชุมชน  อบต.หนองหญ้าขาว ประจําปีงบ
ประมาณ  2562  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ค่าตอบแทน
วิทยากร   ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  เป็นไปตามพ.ร.บ.สภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  6)  พ.ศ
. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ของ อบต
.หนองหญ้าขาว  หน้าที  4-4   ลําดับที  7
อบรมความรู้เพิมศักยภาพและศึกษาดูงานอาชีพเพือพัฒนาส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพแก่ประชาชนตําบลหนองหญ้าขาว

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการอบรมความรู้เพิมศักยภาพและ
ศึกษาดูงานอาชีพเพือพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพแก่ประชาชนตําบลหนอง
หญ้าขาว   ประจําปีงบประมาณ  2562  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
จ้างเหมารถโดยสาร  ค่าอาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม  ฯลฯ  เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุดที  มท  0891.4/ว
 1659  ลงวันที 24  สิงหาคม  2553   เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ
.ศ. 2561 – 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที  4-3  ลําดับที  1
อบรมผู้ประกอบการล้างถังสารเคมีและกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการอบรมผู้ประกอบการล้างถังสาร
เคมีและกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจําปีงบ
ประมาณ  2562  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ค่าตอบแทน
วิทยากร   ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  (ฉบับที  2)  พ.ศ
. 2560  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิมเติม
ฉบับที  1 ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที   2 -4    ลําดับที 10

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลหนองหญ้าขาว  (หญ้าขาวเกมส์) จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบล
หนองหญ้าขาว  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559      เป็นไป
ตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นไปตามแผน
พัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ อบต.หนองหญ้า
ขาว  หน้าที  2-1  ลําดับที  4
วันเด็กแห่งชาติ อบต.หนองหญ้าขาว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ อบต.หนอง
หญ้าขาว    เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  6)  พ.ศ. 2552     เป็นไปตามแผน
พัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที  2-1 ลําดับที  3
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
สืบสานวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรม “ของดีบ้าน
ฉัน”  เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที   มท  0891.4/ว 1659   ลงวันที  24  สิงหาคม  2553      เป็นไป
ตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นไปตามแผน
พัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ อบต.หนองหญ้า
ขาว  หน้าที  5-3  ลําดับที  10
อบต.เคลือนที  ธรรมะรวมใจ และอําเภอยิมเคลือนที จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการอบต.เคลือนที  ธรรมะรวม
ใจ และอําเภอยิมเคลือนที   เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  พ.ศ. 2546      เป็นไปตาม
แผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ
.ศ. 2561 – 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที  5-2  ลําดับที  9
อบต.หนองหญ้าขาวสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการอบต.หนองหญ้าขาวสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  6)  พ.ศ
. 2552      เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นไป
ตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ อบต.หนองหญ้า
ขาว  หน้าที   5-2  ลําดับที  7

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,920,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,920,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,920,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหญ้าขาว จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหญ้า
ขาว  ขนาดกว้าง  1.80  เมตร  ยาว  5.00  เมตร   (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กําหนด)  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ทีดี  พ.ศ. 2546  เป็นไปตามแผน
พัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที   5-4  ลําดับที  3

ก่อสร้างรัวองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าขาว จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัวด้านหน้าสํานักงาน อบต.หนองหญ้า
ขาว  ยาว  62  เมตร    ติดตังป้ายโครงการ 1 ป้าย  (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กําหนด)  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ทีดี  พ.ศ. 2546  เป็นไปตามแผน
พัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที   6-3    ลําดับที  3
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ก่อสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหญ้า
ขาว

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ขนาดกว้าง  1.50  เมตร  ยาว  2.00  เมตร   (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กําหนด)  เป็นไปตามพ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  6)  พ.ศ. 2552    เป็นไป
ตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นไปตามแผนพัฒนา  4
  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที  5-4   ลําดับ
ที  4

ก่อสร้างห้องนําอาคารอเนกประสงค์ อบต.หนองหญ้าขาว จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  3.50
  เมตร   ยาว  3.80  เมตร  ติดตังป้ายโครงการ 1 ป้าย  (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กําหนด)  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ทีดี  พ.ศ. 2546  เป็นไปตามแผน
พัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที   6-3    ลําดับที  2

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที 1 จํานวน 212,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที 1
  จํานวน 2 สาย ดังนี
สายที 1 บ้านนางแดง หนูน้อยจันทึก – บ้านนางจีระ 
โดยดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15  เมตร พร้อมรางระบายนํา 1
 จุด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 4.5 เมตร
สายที 2 สายบ้านนางสมจิต  ยศจันทึก  – บ้านนายมานพ  ซอสูงเนิน     
โดยดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 43 เมตร หนา  0.15  เมตร พร้อมกลบไหล่ทางให้เรียบ
ร้อย   ติดตังป้ายโครงการ 1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)  
เป็นไปตามพ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  6)  พ.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4
  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที   1-1    ลําดับที  1,2

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สามแยกบ้านนายแปลก – บ้านนางมา
นิตย์   บ้านมอดินแดง หมู่ที 6

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ยาว  75  เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมกลบไหล่ทางให้เรียบ
ร้อย ติดตังป้ายโครงการ 1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  6)  พ.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4
  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที  1-2     ลําดับที  7
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโรงเรียนบ้านโนนกราด – ถนนลาด
ยางทางหลวงชนบท บ้านโนนกราด หมู่ที 2

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโรงเรียนบ้าน
โนนกราด –  ถนนลาดยางทางหลวงชนบท บ้านโนนกราด หมู่ที 2  โดย
ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พืนทีไม่น้อยกว่า 373 ตาราง
เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมกลับไหล่ทางให้เรียบร้อย ติดตังป้าย
โครงการ 1 ป้าย   (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)  
เป็นไปตามพ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  6)  พ.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4
  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที  1-1     ลําดับที  3

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบัณฑิต โสภณวานิชย์  บ้าน
คลองยางพัฒนา หมู่ที 14

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00
 เมตร ยาว  75  เมตร หนา 0.15 เมตร กลบไหล่ทางให้เรียบร้อย ติดตัง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย   (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  6)  พ.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4
  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที  1-3     ลําดับที  15

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมคิด – องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหญ้าขาว บ้านหนองหญ้าขาว หมูที 3

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00
 เมตร ยาว  75 เมตร หนา 0.15  เมตร กลบไหล่ทางให้เรียบร้อย  ติดตัง
ป้ายโครงการ  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)  
เป็นไปตามพ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  6)  พ.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4
  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที   1-1    ลําดับที   4

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสังวาลย์– ถนนลาดยาง บ้าน
หนองห่าน หมูที 10

จํานวน 221,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 105.50 เมตร หนา 0.15 เมตร กลบไหล่ทางให้เรียบร้อย ติด
ตังป้ายโครงการ 1 ป้าย   (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  6)  พ.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4
  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที 1-3      ลําดับที 11

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอดุลย์ – ไร่นายป่อง จิกสันเที
ยะ      บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที 12

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร กลบไหล่ทางให้เรียบร้อย ติดตัง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  6)  พ.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4
  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที 1-3      ลําดับที 13
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอํานวย – บ้านวะยาว บ้านดง
ลําใย      หมู่ที 8

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 62.50 เมตร หนา 0.15 เมตร กลบไหล่ทางให้เรียบร้อย ติดตัง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  6)  พ.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4
  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที  1-2     ลําดับที  9

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสีแยก – คุ้มวะยาวน้อย บ้านวะยาว หมู่
ที 4

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  6.00
  เมตร  ยาว  62.50 เมตร หนา 0.15 เมตร กลบไหล่ทางให้เรียบร้อย ติด
ตังป้ายโครงการ 1 ป้าย   (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)  
เป็นไปตามพ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  6)  พ.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4
  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที  1-1     ลําดับที  5

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองดินดํา หมู่ที 13 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 2 สาย  ดังนี
สายที 1  คุ้มคลองดินดํา   โดยดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว  37.50 เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมกลบ
ไหล่ทางให้เรียบร้อย
สายที 2  คุ้มโศกผักไล   โดยดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว  37.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมกลบ
ไหล่ทางให้เรียบร้อย ติดตังป้ายโครงการ 1 ป้าย   (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กําหนด)  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  6)  พ.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4
  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที  1-3     ลําดับที 14

ก่อสร้างถนนดิน สายจากทางหลวงชนบท – ฟาร์มนายสนัน บ้านหนองไผ่
พัฒนา      หมู่ที 11

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนถนนดิน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 530
  เมตร หนา 0.70 เมตร พร้อมบดทับแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อม
วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ? 0.80 เมตร 7 ท่อน 1 แถว ติดตังป้าย 1
 ป้าย   (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  6)  พ.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4
  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที  1-3     ลําดับที 12
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ก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ้านโศกรวก – บ้านหนองแวง บ้านโศกรวก หมู่ที 
7

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว  955
 เมตร หนา 0.30 เมตร พร้อมเกรดเกลียบดทับแน่นให้เรียบร้อย ติดตัง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  6)  พ.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4
  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที  1-2     ลําดับที  8

ก่อสร้างถนนลาดยาง สายคุ้มซับเจริญ – บ้านคลองยางพัฒนา บ้านลําบ้าน
ใหม่       หมู่ที 5

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว  125
 เมตร พร้อมตีเส้นจราจรให้เรียบร้อย ติดตังป้ายโครงการ 1 ป้าย   (ราย
ละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)  เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  6)  พ.ศ
. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นไปตาม
แผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ อบต.หนองหญ้า
ขาว  หน้าที  1-2   ลําดับที 6

ก่อสร้างถนนลาดยาง สายซอยข้างโรงเรียนซับชุมพล บ้านซับชุมพล หมู่ที 9 จํานวน 317,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 500 เมตร พร้อมตีเส้นจราจรให้เรียบร้อย ติดตังป้าย
โครงการ 1 ป้าย   (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  6)  พ.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4
  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564)  ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที  1-2     ลําดับที 10

วางท่อระบายนําคลองอีสานเขียว บ้านโนนสระสามัคคี หมูที 15 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา คอนกรีตเสริมเหล็ก ชัน 3  ? 1.00
 เมตร จํานวน  2  จุด 
จุดที 1  วางท่อระบายนําใหม่  2 แถว ๆ ละ 4 ท่อน พร้อมเทลีนกําแพง
ปากท่อ และวางท่อเดิม 1 แถว 4 ท่อน พร้อมเทลีนเทกําแพงปากท่อ และ
เสริมดิน 250 ลูกบาศก์เมตร
จุดที 2  วางท่อระบายนําใหม่ 1 แถว 4 ท่อน พร้อมเทลีนกําแพงปากท่อ
พร้อมเสริมดินคันคลอง 250 ลูกบาศก์เมตร ติดตังป้ายโครงการ 1
 ป้าย   (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  6)  พ.ศ. 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนา  4
  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที  1-4     ลําดับที  16
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ร่วมใจปลูกป่ารักษาสิงแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการร่วมใจปลูกป่ารักษาสิงแวด
ล้อม   ประจําปีงบประมาณ  2562  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุดที  มท  0891.4/ว
 164   ลงวันที 26  มกราคม  2558   เป็นไปตามแผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ
. 2561 – 2564)  ของ อบต.หนองหญ้าขาว  หน้าที 3-1  ลําดับที 2
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี   ประจําปีงบประมาณ  2562  เช่น  จัดฝึกอบรมผู้นําชุมชนเพือให้
ความรู้ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  การสํารวจแนวเขตพืนที
โครงการ  การสํารวจฐานทรัพยากรท้องถิน  การปลูกรักษาพันธุกรรม
พืช   ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด
ที  มท  0891.4/ว 164   ลงวันที 26  มกราคม  2558   เป็นไปตามแผน
พัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ของ อบต.หนองหญ้า
ขาว  หน้าที     3-2 ลําดับที  1

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,533,380 บาท
งบกลาง รวม 14,533,380 บาท
งบกลาง รวม 14,533,380 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 160,000 บาท
เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,933,980 บาท
เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,180,000 บาท
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 40,000 บาท
สํารองจ่าย จํานวน 800,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน (สปสช.) จํานวน 200,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 214,000 บาท
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 5,400 บาท
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