
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ

อําเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 77,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 18,457,473 บาท
งบกลาง รวม 18,457,473 บาท

งบกลาง รวม 18,457,473 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
ในอัตราร้อยละห้าพร้อมกับหักคาตอบแทน
ของพนักงานจ้างสงเป็นเงินสมทบในอัตราเดี่ยวกันด้วย 
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในด้านงบกลาง
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด กองคลัง
กองชาง กองการศึกษา กองสวัสดิการ สังคม
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
เพื่อให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสพอันตราย เจ็บป่วย
ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง
โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งป
ปรากฏในด้านงบกลาง
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด กองคลัง
กองชาง กองการศึกษา กองสวัสดิการ สังคม
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 14,025,600 บาท

ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุ
ที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นไว้แล้ว
โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุ
โดยผู้สูงอายุ 60-69 ป จะได้รับ 600 บาท
อายุ 70-79 ป จะได้รับ 700 บาท
อายุ 80-89 ป จะได้รับ 800 บาท
และอายุ 90 ป ขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท

(เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินการตามข้อ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่ได้ดําเนินการให้กับรายเดิมมากอน)
การดําเนินการจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฎิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในด้านงบกลาง
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง
โดยเบิกจายจากกองสวัสดิการ สังคม
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,565,873 บาท

ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
ให้แกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ได้แสดง
ความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้
รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน
(ตามมติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557)
เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินการตามข้อ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่ได้ดําเนินการให้กับรายเดิมมากอน
การดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการให้ถือปฎิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559
รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินปรับสวัสดิการสังคมการเบี้ย
ยังชีพความพิการของคนพิการ
ที่มีอายุต่ํากวา 18 ป และ
ผู้มีบัตรประจําตัวผู้พิการจากเดิม
800 บาทตอคนตอเดือน เป็น
เดือน เป็น 1,000 บาท
ตอคนตอเดือนโดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563
อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที่ มท 0891.3/ว 3609 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ปรากฏในด้านงบกลาง
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
โดยเบิกจายจากกองสวัสดิการ สังคม
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส
ให้แกผู้ป่วยเอดสที่แพทย
ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว
และมีความเป็นอยูยากจน
หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล
ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ
500 บาทตอเดือนครบทั้ง 12 เดือน
(จํานวนผู้ป่วยเอดสปจจุบัน จํานวน 26 คนและคาดวาจะเพิ่มขึ้น) 
ปรากฏในด้านงบกลาง
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง
โดยเบิกจายจากกองสวัสดิการ สังคม
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เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสํารองจาย
ตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดป
และให้นําเงินสํารองจาย
ไปใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือบรรเทาปญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นสวนรวมเทานั้น 
โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก ที มท 0808.2/ว 1672
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 
และหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558
   -กอนเกิดเหตุ
   -ขณะเกิดเหตุ
   -หลังเกิดเหตุ
และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในด้านงบกลาง
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง
โดยเบิกจายจาก สํานักปลัด กองชาง กองสวัสดิการ สังคม
กองคลัง กองการศึกษา (เจ้าของโครงเป็นผู้เบิก)

รายจายตามข้อผูกพัน

คาสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในด้านงบกลาง
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 780,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ 
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในด้านงบกลาง 
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 19,878,460 บาท

งบบุคลากร รวม 12,555,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,416,760 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก 
  -นายก อบต.หนองไฮ เดือนละ 21,120 บาท 
  -รองนายก อบต.หนองไฮ จํานวน 2  คน 
   เดือนละ  11,610  บาท  
ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
  -นายก อบต.หนองไฮ เดือนละ 1,900 บาท
  -รองนายก อบต.หนองไฮ (2  คน) เดือนละ 950 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

วันที่พิมพ : 10/9/2564  10:55:26 หน้า : 8/116



คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ
  นายก อบต.หนองไฮ เดือนละ 1,900 บาท
  รองนายก อบต.หนองไฮ (2 คน)  เดือนละ  950  บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน
เลขานุการนายก อบต.หนองไฮ 
เดือนละ  7,560  บาท 
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาด้วยเงิน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 2,702,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับ
ประธานสภา อบต.หนองไฮ 
เดือนละ 11,610 บาท 
รองประธานสภา อบต.หนองไฮ  
เดือนละ 9,500 บาท 
เลขานุการสภาฯ อบต.หนองไฮ  
เดือนละ 7,560 บาท 
สมาชิกสภาฯ อบต.หนองไฮ  
เดือนละ  7,560  บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,138,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 5,078,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนทั้งป ให้แกพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 13 อัตรา ประกอบด้วย
   1.ตําแหนง นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 
     (ปลัด อบต.)
   2.ตําแหนง นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล  
    (รองปลัด อบต.)
   3.ตําแหนง นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล  
    (รองปลัด อบต.)
   4.ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสํานักปลัด)
   5.ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
   6.ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายนิติการ)
   7.ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป 
     (หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
   8.ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
   9.ตําแหนง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   10.ตําแหนง นิติกร  
   11.ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล
   12.ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 
   13.ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ
   ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารทั่วไป 
   โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 440,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง 
และคาตอบแทนพิเศษ
ของปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
หัวหน้าสวน(หัวหน้าสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากอง) 
ตามประกาศหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,390,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนทั้งป
ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
และคนงานทั่วไปทั้งป 
จํานวน 23 อัตรา ประกอบด้วย
   1.ตําแหนง ผู้ชวยบุคลากร
   2.ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน
   3.ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกัน
                 และบรรณเทาสาธารณภัย
   4.ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
   5.ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ
   6.ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 
     ( จํานวน 9 อัตรา )
   7.ตําแหนง คนงานทั่วไป 
      (พนักงานดับเพลิง จํานวน 2 อัตรา ) 
   8.ตําแหนง คนงานทั่วไป ( จํานวน 2 อัตรา)
   9.ตําแหนง พนักงานจ้างทั่วไป (ยาม )
   10. ตําแหนง พนักงานจ้างทั่วไป 
        (พนักงานประจํารถขยะ จํานวน 4 อัตรา )
   ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารทั่วไป 
   โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ 
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป 
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการสวนท้องถิ่น 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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งบดําเนินงาน รวม 4,842,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 742,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น
จํานวน 50,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

-คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
จํานวน 300,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายการเลือกตั้งและ
หนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามคําสั่งของผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบล
โดยถือปฎิบัติ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 1562 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 
และหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยลักษณะงานสวนใหญ 
ทําในที่ตั้งสํานักงาน 
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ,
ลักษณะงานสวนใหญ 
ทํานอกที่ตั้งสํานักงาน 
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ,
ลักษณะงานเป็นผลัดเป็นกะ 
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกผลัก
หรือนอกกะของตน
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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คาเชาบ้าน จํานวน 292,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน
สําหรับพนักงานท้องถิ่นผู้มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กําหนด 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
และหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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ค่าใช้สอย รวม 2,450,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการ
คาถายเอกสารและคาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือตาง ๆ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการ
ถายเอกสารและคาเย็บหนังสือ
เข้าปกหนังสือและเอกสารทางราชการตาง ๆ 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการโฆษณาและเผยแพร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการ
โฆษณาและเผยแพร เชน ปฎิทิน ป้ายไวนิลตาง ๆ เป็นต้น
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการ
เชาเครื่องถายเอกสาร 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการและ
หนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารที่ทําการ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการ
ทําความสะอาดอาคารที่ทําการ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการและ
หนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อปฎิบัติงานธุรการ สํานักปลัด

จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการ
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อ
ปฎิบัติงานธุรการสํานักปลัด
จํานวน 2 คน
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในองคการ
บริหารสวนตําบลหนองไฮ

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัยในองคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการและ
หนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
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-คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ตั้งไว้ จํานวน 15,000 บาท
   เพื่อจายเป็นคารับรอง
   ในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล 
   ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ 
   หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
   ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารทั่วไป 
   โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น 
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ได้ที่รับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ 
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
ตั้งไว้ จํานวน 15,000 บาท
   เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรอง
   ในการประชุมสภาท้องถิ่น 
   หรือ คณะกรรมการ หรือ
   คณะอนุกรรมการได้ที่รับแตงตั้งตามกฎหมาย 
   หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
   ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารทั่วไป
   โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธีตาง ๆ 
ตั้งไว้ จํานวน 70,000 บาท
   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธีตาง ๆ
   โดยถือปฎิบัติตามระเบียบและหนังสือการตาง ๆ
   ที่เกี่ยวข้อง 
   ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารทั่วไป
  โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามนโยบายของรัฐตาง ๆ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตาม
โครงการนโยบายของรัฐตาง ๆ 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ
เชน คาเบี้ยเเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก เป็นต้น
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

คาใช้จายในการทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฎิกูล จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบริการ
ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฎิกูล
ให้แกเทศบาลนครอุดรธานี
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ
สําหรับการเลือกตั้ง
ขององคกรปกครองท้องถิ่น
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
(กรณีครบวาระ ยุบสภา 
กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม) 
ตามหนังสือสั่งการและ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
โดยถือปฎิับัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

โครงการปลูกต้นไม้ตามวันสําคัญตาง ๆ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน
ตามโครงการปลูกต้นไม้ตามวันสําคัญตาง ๆ
เชน คาป้าย คาจัดซื้อต้นไม้ 
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 351
ปรากฎในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และพัฒนาศักยภาพให้แกคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน 
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และพัฒนาศักยภาพ ให้แกคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
ผู้นําชุมชน ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ 
เชน คาป้าย คาอาหารวางและเครื่องดืม 
คาอาหาร คาวัสดุ
คายานพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร
คาเชาที่พัก คาของสมนาคุณในการดูงาน
และคาใช้จายอื่น ๆ ในการฝึกอบรม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 364
ปรากฎในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

โครงการสงเสริมการทองเที่ยว
บ้านห้วยสําราญ-ห้วยเจริญ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมการทองเที่ยว บ้านห้วยสําราญ-ห้วยเจริญ
เชน คาป้าย คาวัสดุ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาใช้จายในการตกแตงจัดสถานที่ 
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 369
ปรากฎในด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงานให้จายจากคาใช้สอย 
สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอง
ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
  2.คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคาวัสดุ
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

ค่าวัสดุ รวม 1,030,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซื้อวัสดุสํานักงาน 
เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
เชน ไม้กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา แปรง ฯลฯ 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 
เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 720,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
สําหรับรถยนตสํานักงาน 
และรถจักรยานยนตสํานักงาน   
รถตัดหญ้า  เชน  น้ํามันเครื่อง  
น้ํามันเบรก  น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด 
น้ํามันจารบี และน้ํามันอื่น ๆ ฯลฯ 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ ฯลฯ 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 620,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า
ในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ
และอาคารสถานที่ที่เป็นทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน
คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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งบลงทุน รวม 2,454,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,454,300 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี 
หรือ กําลังเครื่องยนตสูงสุด
ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต
แบบอัดท้าย

จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี 
หรือ กําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต 
แบบอัดท้าย
รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ ประจําเดือนธันวาคม 2563
หน้า 16,73 และ 74
( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 หน้า 64 )
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
หน้า 5 และ หน้า 6
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน 2 เครื่อง

จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท
รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 3
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
( lnk Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
( lnk Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
หน้า 15 และ 16
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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งบเงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนศูนยปฎิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาใช้จาย
ให้กับองคการบริหารสวนตําบลนาดี
ตามโครงการอุดหนุนศูนยปฎิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
โดยให้ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) 2563 
และตามหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 370 ) 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด     
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาใช้จายในการสํารวจและประเมินความพึงใจ
ของผู้รับบริการตอองคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสํารวจ
และประเมินความพีงพอใจของผู้รับบริการตอ
องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

งานบริหารงานคลัง รวม 5,116,500 บาท
งบบุคลากร รวม 4,280,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,280,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,130,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนทั้งปให้แกพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 9 อัตรา ประกอบด้วย
  1. ตําแหนง นักบริหารงานคลัง (ผู้อํานวยการกองคลัง)
  2. ตําแหนง นักบริหารงานคลัง (หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี)
  3. ตําแหนง นักบริหารงานคลัง (หัวหน้าฝ่ายทรัพยสินและพัสดุ)
  4. ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
  5. ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได้
  6. ตําแหนง นักวิชาการคลัง  
  7. ตําแหนง เจ้าพนักงานพัสดุ
  8. ตําแหนง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  9. ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
โดยเบิกจายจากกองคลัง
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 170,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
หัวหน้าสวน (หัวหน้าสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากอง) 
ตามประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
และหัวหน้าฝ่าย ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
โดยเบิกจายจากกองคลัง    

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 940,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนทั้งปให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและคนงานทั่วไปทั้งป 
จํานวน 5 อัตรา ประกอบด้วย
   1. ตําแหนง ผู้ชวยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
   2. ตําแหนง ผู้ชวยนักวิชาการคลัง
   3. ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
   4. ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่พัสดุ
   5. ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
โดยเบิกจายจากกองคลัง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ 
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป 
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการสวนท้องถิ่น 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
โดยเบิกจายจากกองคลัง
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งบดําเนินงาน รวม 767,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 420,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับคณะกรรมการตาง ๆ 
ตามระเบียบหรือกฎหมายกําหนด
ตั้งไว้จํานวน 30,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับคณะกรรมการตาง ๆ 
ตามระเบียบหรือกฎหมายที่กําหนด เชน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
คณะกรรมการควบคุมงานกอสร้าง
คณะกรรมการดําเนินการสอบ เป็นต้น
ที่ได้รับการแตงตั้งตามระเบียบหรือกฎหมาย
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
โดยเบิกจายจากกองคลัง

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอนแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น
ตั้งไว้ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น
โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
โดยเบิกจายจากกองคลัง
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามคําสั่งของผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบล 
โดยถือปฎิบัติ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 1562 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยลักษณะงานสวนใหญ ทําในที่ตั้งสํานักงาน 
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ,
ลักษณะงานสวนใหญ ทํานอกที่ตั้งสํานักงาน 
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ,
ลักษณะงานเป็นผลัดเป็นกะ 
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกผลัก
หรือนอกกะของตน
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
โดยเบิกจายจากกองคลัง

คาเชาบ้าน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านสําหรับพนักงานท้องถิ่น
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กําหนด 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
อื่น ๆ เกี่ยวข้อง
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
โดยเบิกจายจากกองคลัง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนท้องถิ่น
ผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบล 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
โดยเบิกจายจากกองคลัง

ค่าใช้สอย รวม 222,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเชาเครื่องถายเอกสาร 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการและ
หนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
โดยเบิกจายจากกองคลัง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก เป็นต้น
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
โดยเบิกจายจากกองคลัง

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
โดยถือปฎิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
โดยเบิกจายจากกองคลัง
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โครงการเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธการชําระภาษีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.หนองไฮ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการเก็บภาษีเคลื่อนที่และ
ประชาสัมพันธการชําระภาษี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.หนองไฮ
ประจําปงบประมาณ 2565
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทุกรายการสามารถถั่วเฉลียได้ทุกรายการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 367) 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
โดยเบิกจายจากกองคลัง

โครงการจัดทําระบบแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพยสิน 
และจัดเก็บรายได้ อบต.หนองไฮ
( ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
ตามโครงการจัดทําระบบแผนที่ภาษี 
ทะเบียนทรัพยสิน และจัดเก็บรายได้ 
ประจําปงบประมาณ 2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 367) 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
โดยเบิกจายจากกองคลัง
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โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร (E-laas)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
ฝึกอบรมการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร (e-laas) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ
เชน คาป้าย คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร
คาวัสดุ และคาใช้จายอื่น ๆ ในการฝึกอบรม
ทุกรายการสามารถถั่วเฉลียได้ทุกรายการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 366) 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
โดยเบิกจายจากกองคลัง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน
ให้จายจากคาใช้สอย 
สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนิน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
  2.คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ให้จายจากคาวัสดุ
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
โดยเบิกจายจากกองคลัง
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ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซื้อวัสดุสํานักงาน
 เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
โดยเบิกจายจากกองคลัง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
เชน ไม้กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา แปรง ฯลฯ 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง 
โดยเบิกจายจากกองคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ ฯลฯ 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
โดยเบิกจายจากกองคลัง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบริการไปรษณีย 
เชน คาไปรษณีย คาดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
โดยเบิกจายจากกองคลัง
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งบลงทุน รวม 69,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับพนักงาน
จํานวน 3 ตัว

จํานวน 10,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับพนักงาน
จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท
เพื่อใช้ในการปฎิบัติงาน
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดหรือ
จัดหาครั้งสุดท้ายไมเกินสองป
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
โดยเบิกจายจากกองคลัง    

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว )
จํานวน 2 เครื่อง

จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว ) 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท
รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 3
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
โดยเบิกจายจากกองคลัง
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  หน้า 6
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
โดยเบิกจายจากกองคลัง

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
ขาวดํา ( 18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 16
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
โดยเบิกจายจากกองคลัง
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 294,440 บาท
งบบุคลากร รวม 241,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 241,440 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 241,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนทั้งป ให้แกพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 1 อัตรา ประกอบด้วย นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

งบดําเนินงาน รวม 53,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 53,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน
สําหรับพนักงานท้องถิ่นผู้มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กําหนด 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
และหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนท้องถิ่น
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,199,900 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,199,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
หรือ ชวยเหลือผู้ประสบสาธารภัยให้แก
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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ค่าใช้สอย รวม 1,090,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายจ้างเหมาบริการสําหรับผู้ปฎิบัติงาน
หรือชวยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
หรือ ชวยเหลือผู้ ประสบสาธารภัย 
เชน อปพร หนวยกู้ชีพกู้ภัย เป็นต้น 
โดยถือปฎิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เชน คาป้าย คาวัสดุ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหาร และคาใช้จายอื่นในการฝึกอบรม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 352
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

โครงการถนนปลอดภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
ถนนปลอดภัย เชน คาป้าย คาวัสดุ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหาร และคาใช้จายอื่น ๆ ในการฝึกอบรม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 357
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสําคัญ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสําคัญ
เชน คาป้าย คาวัสดุ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหาร และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 352
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสา 
ภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ทบทวน)
เชน คาป้าย คาวัสดุ คาอาหารวางและเครื่องดืม
คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร
คาเชาสถานที่อบรม คายานพาหนะ
และคาใช้จายอื่นในการฝึกอบรม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 หน้า 25
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ํา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
ฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ํา
เชน คาป้าย คาวัสดุ คาอาหารวางและเครื่องดืม
คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร
คาเชาสถานที่อบรม คายานพาหนะ
และคาใช้จายอื่นในการฝึกอบรม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 357
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

โครงการฝึกอบรมอนุรักษทรัพยากรป่าไม้
การควบคุมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรมอนุรักษทรัพยากรป่าไม้ 
การควบคุมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
เชน คาป้าย คาวัสดุ คาอาหารวางและเครื่องดืม
คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร
คาเชาสถานที่อบรม คายานพาหนะ
และคาใช้จายอื่นในการฝึกอบรม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 353
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย ที่เกิดจากกาซ หุงต้ม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย 
ที่เกิดจากกาซ หุงต้ม เชน คาป้าย คาวัสดุ 
คาอาหารวางและเครื่องดืม
คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร
และคาใช้จายอื่นในการฝึกอบรม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) 
ครั้งที่ 3/2564 หน้า 64
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

ค่าวัสดุ รวม 59,900 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 7,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เชน คาจัดซื้อโคมไฟ แอลอีดี เป็นต้น
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 52,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง
เชน ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง เป็นต้น
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 7,235,032 บาท

งบบุคลากร รวม 6,323,532 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,323,532 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 4,221,132 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนทั้งป ให้แกพนักงานสวนตําบล
จํานวน  4  อัตรา  จํานวน 1,535,280 บาท ประกอบด้วย
   1.ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
   (นักบริหารงานการศึกษา)
   2.ตําแหนง นักบริหารงานการศึกษา 
   (หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา)
   3.ตําแหนง นักบริหารงานการศึกษา 
   (หัวหน้าฝ่ายสงเสริมการศึกษา)
   4.ตําแหนง นักวิชาการศึกษา

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนทั้งป ให้แกข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก 
(ครูผู้ชวย) และครู (คศ.1) ครู (คศ.2) ครู (คศ.3) 
จํานวน 2,685,852 บาท จํานวน 9 อัตรา

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษ
หัวหน้าสวน (หัวหน้าสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากอง) 
ตามประกาศหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา    
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 176,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ
ตามประกาศพระราชบัญญัติเงินเดือน
เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงข้าราชการครู
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,763,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนทั้งป
ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 11 อัตรา ประกอบด้วย
  1.ผู้ชวยนักวิชาการศึกษา
  2.ผู้ชวย จพง.การเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา
  3.ผู้ชวยหัวหน้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
  4.ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
  5.ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา
  6.พนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา     
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ 
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป 
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการสวนท้องถิ่น 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 810,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 186,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวน
ท้องถิ่นโดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา  
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามคําสั่งของผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบล
โดยถือปฎิบัติ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 1562 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยลักษณะงานสวนใหญ 
ทําในที่ตั้งสํานักงาน 
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ,
ลักษณะงานสวนใหญ 
ทํานอกที่ตั้งสํานักงาน 
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ,
ลักษณะงานเป็นผลัดเป็นกะ 
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกผลัก
หรือนอกกะของตน
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา

คาเชาบ้าน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน
สําหรับพนักงานท้องถิ่นผู้มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กําหนด 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
อื่น ๆ เกี่ยวข้อง
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนท้องถิ่น
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 534,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการ ภารโรง/พนักงาน
ทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการในการจ้างเหมา
ทําความสะอาด รักษาความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
ดูแลบํารุงรักษาอาคารสถานที่และทรัพยสินให้อยูในสภาพ
ใช้งานได้และมีความปลอดภัยสําหรับเด็กเล็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและปฎิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยถือปฎิบัติตามระเบียบ
หนังสือสั่งการและหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา 
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คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไปของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างทั่วไปของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
จํานวน 2 คน
โดยถือปฎิบัติตามระเบียบ
หนังสือสั่งการและหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ
เชน คาเบี้ยเเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก เป็นต้น
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
โดยถือปฎิับัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา
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โครงการฝึกอบรมสร้างความสามัคคีให้แกเด็กและเยาวชนในเขต
ตําบลหนองไฮ

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายการดําเนินโครงการ
ฝึกอบรมสร้างความสามัคคีให้แกเด็ก
และเยาวชนในเขตตําบลหนองไฮ
เชน คาป้าย คาวัสดุ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร
คายานพาหนะ คาประกาศนียบัตร
คาใช้จายอื่นในการฝึกอบรม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 360
โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
วันเด็กแหงชาติ
เชน คาป้าย คารับรอง 
คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่
คาวัสดุและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทุกรายการสามารถถั่วเฉลียได้ทุกรายการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 335
โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงานให้จายจากคาใช้สอย 
สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอง
ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
  2.คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคาวัสดุ
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซื้อวัสดุสํานักงาน 
เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ ฯลฯ 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตตําบลหนองไฮ จํานวน 6 แหง
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา

งบลงทุน รวม 101,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 101,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน (สําหรับปฎิบัติงาน) จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
(สําหรับปฎิบัติงาน)
จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท  
เพื่อใช้ในการปฎิบัติงาน
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดหรือ
จัดหาครั้งสุดท้ายไมเกินสองป
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 13,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
จํานวน 3 ตู้ ๆ ละ 4,400 บาท  
เพื่อใช้ในการปฎิบัติงาน
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดหรือ
จัดหาครั้งสุดท้ายไมเกินสองป
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา
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คาจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 3 ฟุต จํานวน 13,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 3 ฟุต
จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท  
เพื่อใช้ในการปฎิบัติงาน
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดหรือ
จัดหาครั้งสุดท้ายไมเกินสองป
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท
รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 3
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
( lnk Tank Printer)

จํานวน 25,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
( lnk Tank Printer) 
จํานวน 6 เครื่อง  ๆ 4,300 บาท
รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
หน้า 15 และ 16
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,476,875 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,261,875 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,937,925 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกน้ํา
ขาว

จํานวน 42,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน
ในอัตราคนละ 1,700 บาทตอไป
ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกน้ําขาว 
จํานวน  25  คน
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา
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โครงการคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโสกน้ําขาว คาหนังสือ คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนัก
เรียน
คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จํานวน 28,250 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป)
ประกอบด้วย
  -คาหนังสือ อัตราคนละ 200 บาทตอป
   -คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาทตอป
   -คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาทตอป
   -คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาทตอป
ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกน้ําขาว 
จํานวน  25  คน
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา

โครงการคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกน้ําขาว จํานวน 128,625 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน
ให้ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกน้ําขาว
อัตราคนละ 21  บาท/วัน  
จํานวน  245  วัน  
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกน้ําขาว 
จํานวน  25  คน  
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา
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โครงการสนับสนุน
คาใช้ัจายการบริหารสถานศึกษา
คาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.) คาหนังสือ 
คาอุปกรณการเรียน 
คาเครื่องแบบนักเรียน
คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จํานวน 246,340 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป)
ประกอบด้วย
  -คาหนังสือ อัตราคนละ 200 บาทตอป
   -คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาทตอป
   -คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาทตอป
   -คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาทตอป
ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายในตําบลหนองไฮ
ประกอบด้วย
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ  
จํานวน  40  คน  
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกลาด  
จํานวน  60  คน  
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะกรูด 
จํานวน  38  คน  
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสําราญ 
จํานวน  25  คน  
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสะอาด 
จํานวน  55  คน
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา

วันที่พิมพ : 10/9/2564  10:55:27 หน้า : 61/116



โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)
กรณีกรมสงเสริมท้องถิ่นจัดสรรให้

จํานวน 1,121,610 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันจัดสรร
ให้ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
อัตราคนละ 21  บาท/วัน  
จํานวน  245  วัน  
ประกอบด้วย
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ  
จํานวน  40  คน  
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกลาด  
จํานวน  60  คน  
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะกรูด 
จํานวน  38  คน  
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสําราญ 
จํานวน  25  คน  
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสะอาด 
จํานวน  55  คน 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
(คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 370,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน
ในอัตราคนละ 1,700 บาทตอป
สําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 2-5 ป
ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายในตําบลหนองไฮ
ประกอบด้วย
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ  
จํานวน  40  คน  
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกลาด  
จํานวน  60  คน  
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะกรูด 
จํานวน  38  คน  
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสําราญ 
จํานวน  25  คน  
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสะอาด 
จํานวน  55  คน
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 2,323,950 บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,323,950 บาท

-คาอาหารเสริม (นม) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จํานวน 1,880,710 บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริมนมจัดสรรให้สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260 วัน ประกอบด้วย
-โรงเรียนหนองไฮวิทยา  
จํานวน 172 คน  
-โรงเรียนบ้านโคกลาด  
จํานวน 232 คน  
-โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 
จํานวน 210 คน  
-โรงเรียนบ้านโสกน้ําขาว  
จํานวน 101  คน  
-โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 
จํานวน 210 คน   
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา     

-คาอาหารเสริม (นม) สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 443,240 บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริมนมจัดสรรให้ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260 วัน ประกอบด้วย
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ  
จํานวน  40  คน  
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกลาด  
จํานวน  60  คน  
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะกรูด 
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จํานวน  38  คน  
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสําราญ 
จํานวน  25  คน  
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกน้ําขาว 
จํานวน  25  คน  
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสะอาด 
จํานวน  55  คน  
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 4,215,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,215,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนโรงเรียนโนนสะอาด - ผาสุข
ตามโครงการกิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนโนนสะอาด - ผาสุข
ตามโครงการกิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการ
โดยให้ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) 2563 
และตามหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 377) 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา
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โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกลาด
ตามโครงการยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูการทดสอบระดับ
ชาติ
และประชาคมอาเซียน

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านโคกลาด
ตามโครงการยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูการทดสอบระดับ
ชาติ 
และประชาคมอาเซียน
โดยให้ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) 2563 
และตามหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 373) 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา

โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง
ตามโครงการกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง
ตามโครงการกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ
โดยให้ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) 2563 
และตามหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 377) 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา
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โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านโสกน้ําขาว
ตามโครงการกิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถม
ศึกษา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านโสกน้ําขาว
ตามโครงการกิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา
โดยให้ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) 2563 
และตามหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 383) 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา   

โครงการอุดหนุนโรงเรียนหนองไฮวิทยาตาม
โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดนักเรียนระดับประถมศึกษา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนหนองไฮวิทยา
ตามโครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดนักเรียนระดับประถม
ศึกษา
โดยให้ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) 2563 
และตามหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 388) 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา   
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โครงการอุดหนุนโรงเรียนหนองไฮวิทยาตาม
โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนหนองไฮวิทยา
ตามโครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
โดยให้ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) 2563 
และตามหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 391) 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา   
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อุดหนุนคาอาหารกลางวัน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จํานวน 3,885,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน  
จัดสรรให้เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปที่  6  
อัตราคนละ  21  บาท/วัน  
จํานวน  200  วัน  
ประกอบด้วย
-โรงเรียนหนองไฮวิทยา  
จํานวน 172 คน  
-โรงเรียนบ้านโคกลาด  
จํานวน 232 คน  
-โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 
จํานวน 210 คน  
-โรงเรียนบ้านโสกน้ําขาว  
จํานวน 101  คน  
-โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 
จํานวน 210 คน   
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 649,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 634,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
บุคคลที่ทําหน้าที่ชวยองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงซึ่งผาน
การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ในระยะยาว ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด     

ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว 
และขึ้นทะเบียนสัตวตาม 
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตรจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 10,000 บาท

คาจ้างสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว และขึ้นทะเบียนสัตว
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรม
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม
ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
ในกิจกรรมตาง ๆ ให้มีความเหมาะสม
กับปญหาและบริบทของพื้นที่
เชน คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
ทักษะของประชาชน คาใช้จายสําหรับการอบรม
การประชุม การสัมมนา หรือกิจกรรมอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแตละโครงการ
โดยถือปฎิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด     

โครงการเยาวชนจิตอาสาลดขยะต้นทางอนุรักษสิ่งแวดล้อม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน
ตามโครงการเยาวชนจิตอาสาลดขยะ
ต้นทางอนุรักษสิ่งแวดล้อม 
เชน คาป้าย คาวัสดุ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหาร และคาใช้จายอื่นในการฝึกอบรม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564 หน้า 65 )
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตรจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตรจารย 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
เพื่อดําเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีด
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 หน้า 67 )
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
โดยเบิกจายจากสํานักงานปลัด

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดซื้อน้ํายาสารเคมี
สําหรับใช้พนหมอกควันกําจัดยุงลาย
ซื้อทรายอะเบท ฯ ล ฯ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

คาทดสอบคุณภาพน้ําประปาหมูบ้าน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาทดสอบคุณภาพ
น้ําประปาหมูบ้าน
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
"     

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 870,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 870,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 870,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหมอแปลงไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรและที่อยูอาศัย จํานวน 2 จุด 
จุดที่ 1 เส้นบ้านศรีสวางไปบ้านหัวคู 
จุดที่ 2 เส้นบ้านศรีสวางไปบ้านดงทรายทอง 
หมูที่ 4 บ้านศรีสวาง 
ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 
ตามแบบแปลนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564
 หน้า 49) 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา
โดยเบิกจายจากกองชาง 
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยูอาศัย 
เส้นบ้านพอใบ แสงทวีไปเส้นโนนขมิ้น 
หมูที่ 11 บ้านโนนสวรรค 
ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 
ตามแบบแปลนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564
 หน้า 54 ) 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา
โดยเบิกจายจากกองชาง 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวาง 
เส้นถนนบ้านนางทิภาพร พิมพหลอ 
ไปอางเก็บน้ําลําปลาค้าว 
หมูที่ 9 บ้านห้วยสําราญ 
ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 
ตามแบบแปลนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมตรั้งที่ 3/2564
 หน้า 53) 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา
โดยเบิกจายจากกองชาง 
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวางพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 
เส้นข้างอนามัยโสกน้ําขาว 
เส้นข้างวัดทางทิศตะวันตก 
หมูที่ 5 บ้านโสกน้ําขาว  
ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 
ตามแบบแปลนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564 หน้า 50)
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา
โดยเบิกจายจากกองชาง 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 2,184,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,683,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,683,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,368,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนทั้งป 
ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 4 อัตรา ประกอบด้วย
   1.ตําแหนง อํานวยการท้องถิ่น (ผอ.กองสวัสดิการ สังคม)
   2.ตําแหนง อํานวยการท้องถิ่น (หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ สังคม)
   3.ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
   4.ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
โดยเบิกจายจากกองสวัสดิการ สังคม
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษ
หัวหน้าสวน (หัวหน้าสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากอง) 
ตามประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
และหัวหน้าฝ่าย ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
โดยเบิกจายจากกองสวัสดิการ สังคม

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 255,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนทั้งป
ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 1 อัตรา ประกอบด้วย 
   ตําแหนง ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
โดยเบิกจายจากกองสวัสดิการ สังคม     
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งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 205,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) 
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น
โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
โดยเบิกจายจากกองสวัสดิการ สังคม
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามคําสั่งของผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบล
โดยถือปฎิบัติ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 1562 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยลักษณะงานสวนใหญ 
ทําในที่ตั้งสํานักงาน 
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ,
ลักษณะงานสวนใหญ 
ทํานอกที่ตั้งสํานักงาน 
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ,
ลักษณะงานเป็นผลัดเป็นกะ 
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกผลัก
หรือนอกกะของตน
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
โดยเบิกจายจากกองสวัสดิการ สังคม   

คาเชาบ้าน จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน
สําหรับพนักงานท้องถิ่นผู้มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กําหนด 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 อื่น ๆ เกี่ยวข้อง
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
โดยเบิกจายจากกองสวัสดิการ สังคม
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนท้องถิ่น
ผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบล 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
โดยเบิกจายจากกองสวัสดิการ สังคม

ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก เป็นต้น
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
โดยเบิกจายจากกองสวัสดิการ สังคม    

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
โดยเบิกจายจากกองสวัสดิการ สังคม   
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โครงการควบคุมและป้องกันการใช้สารเคมี
ในกลุมเกษตรตําบลหนองไฮ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน
ตามโครงการควบคุมและป้องกันการใช้สารเคมี 
ในกลุมเกษตรตําบลหนองไฮ 
เชน คาป้าย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยถือปฎิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 332
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
โดยเบิกจายจากกองสวัสดิการ สังคม

โครงการฝึกอบรมการมีสวนรวมของผู้นําชุมขน และหนวย
งานราชการตาง ๆ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรมการมีสวนรวมของผู้นําชุมขน 
และหนวยงานราชการตาง ๆ
เชน คายานพาหนะ เป็นต้น
โดยถือปฎิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 372
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
โดยเบิกจายจากกองสวัสดิการ สังคม
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โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการสงเสริมอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตาม
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการสงเสริมอาชีพ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เชน คาป้าย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยถือปฎิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 331
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
โดยเบิกจายจากกองสวัสดิการ สังคม    

โครงการฝึกอบรมสงเสริม สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน ในเขต
ตําบลหนองไฮ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรมสงเสริม 
สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน 
ในเขตตําบลหนองไฮ
เชน คาป้าย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยถือปฎิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 371
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
โดยเบิกจายจากกองสวัสดิการ สังคม
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงานให้จายจากคาใช้สอย 
สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอง
ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
  2.คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคาวัสดุ
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
โดยเบิกจายจากกองสวัสดิการ สังคม

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซื้อวัสดุสํานักงาน 
เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
โดยเบิกจายจากกองสวัสดิการ สังคม

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ ฯลฯ 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
โดยเบิกจายจากกองสวัสดิการ สังคม
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งบลงทุน รวม 21,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สํานักงาน
( จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว )

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 3
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
โดยเบิกจายจากกองสวัสดิการ สังคม

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (lnk Tank Printer)

จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
( lnk Tank Printer)
รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
หน้า 15 และ 16
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
โดยเบิกจายจากกองสวัสดิการ สังคม
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลหนองไฮ
ตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาใช้จาย
ให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลหนองไฮ 
ตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 
โดยให้ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) 2563 
และตามหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 394) 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
โดยเบิกจายจากกองสวัสดิการ สังคม

อุดหนุนให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลหนองไฮ
ตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาใช้จาย
ให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลหนองไฮ 
ตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล 
โดยให้ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) 2563 
และตามหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 394) 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
โดยเบิกจายจากกองสวัสดิการ สังคม

วันที่พิมพ : 10/9/2564  10:55:28 หน้า : 84/116



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 528,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 528,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเพื่อต้านยาเสพติด จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
แขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเพื่อต้านยาเสพติด 
เชน คาป้าย คาวัสดุ คาอาหาร คาอุปกรณกีฬา
คาชุดกีฬาและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 341
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา     

ค่าวัสดุ รวม 128,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 128,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา
ให้กับหมูบ้านทั้ง 16 หมูบ้าน ๆ ละ 8,000 บาท
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา     
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 187,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการพิธีทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินตามโครงการ
พิธีการทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น 
โดยถือปฎิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 338
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและวันผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตาม
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและวันผู้สูงอายุ 
โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 339
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา    
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งบเงินอุดหนุน รวม 57,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 57,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนที่วาการอําเภอเมืองอุดรธานี 
ตามโครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนงานประเพณีทุงศรีเมืองอุดรธานี

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่วาการอําเภอเมืองอุดรธานี
ตามโครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนงานประเพณี
ทุงศรีเมืองอุดรธานี
โดยให้ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และตามหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 391) 
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา

โครงการอุดหนุนวัดโนนสะอาด
ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน
และบวชศิลจาริณี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับวัดโนนสะอาด
ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน 
และบวชศิลจาริณี
โดยให้ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และตามหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 339) 
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยเบิกจายจากกองการศึกษา
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,373,020 บาท

งบบุคลากร รวม 2,390,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,390,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,900,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนทั้งปให้แกพนักงานสวนตําบล 
จํานวน  7 อัตรา ประกอบด้วย
   1. ตําแหนง อํานวยการท้องถิ่น (ผู้อํานวยการกองชาง)
   2. ตําแหนง อํานวยการท้องถิ่น (หัวหน้าฝ่ายกอสร้าง)
   3. ตําแหนง อํานวยการท้องถิ่น (หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ)
   4. ตําแหนง วิศวกรโยธา
   5. ตําแหนง นายชางโยธา
   6.ตําแหนง นายชางไฟฟ้า
   7.ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
โดยเบิกจายจากกองชาง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 170,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษ
หัวหน้าสวน (หัวหน้าสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากอง) 
ตามประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
และหัวหน้าฝ่าย ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
โดยเบิกจายจากกองชาง
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนทั้งป
ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
และคนงานทั่วไปทั้งป
จํานวน 3 อัตรา ประกอบด้วย
   1.ตําแหนง ผู้ชวยชางโยธา
   2.ตําแหนง คนงานเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
   3.ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
โดยเบิกจายจากกองชาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ 
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป 
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการสวนท้องถิ่น 
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
โดยเบิกจายจากกองชาง
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งบดําเนินงาน รวม 939,320 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวน
ท้องถิ่นโดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
โดยเบิกจายจากกองชาง
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามคําสั่งของผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบล
โดยถือปฎิบัติ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 1562 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยลักษณะงานสวนใหญ 
ทําในที่ตั้งสํานักงาน 
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ,
ลักษณะงานสวนใหญ 
ทํานอกที่ตั้งสํานักงาน 
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ,
ลักษณะงานเป็นผลัดเป็นกะ 
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกผลัก
หรือนอกกะของตน
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
โดยเบิกจายจากกองชาง
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คาเชาบ้าน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน
สําหรับพนักงานท้องถิ่นผู้มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กําหนด 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2558 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
อื่น ๆ เกี่ยวข้อง
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ 
โดยเบิกจายจากกองชาง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
โดยเบิกจายจากกองชาง
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ค่าใช้สอย รวม 504,320 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ
ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก
เพื่อปฎิบัติงานรถขุดตัก

จํานวน 112,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ
ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก
เพื่อปฎิบัติงานรถขุดตัก
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
โดยเบิกจายจากกองชาง

คาจ้างเหมาบริการ
ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงาน
ลอกทอและวางทอระบายน้ําและกิจการอื่น ๆ

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ
ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงาน 
ลอกทอและวางทอระบายน้ํา 
และกิจการอื่น ๆ
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
โดยเบิกจายจากกองชาง

คาจ้างเหมาบริการ
ตามโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
เพื่อปฎิบัติงานสํารวจและออกแบบ

จํานวน 143,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ
ตามโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
เพื่อปฎิบัติงานสํารวจและออกแบบ
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
โดยเบิกจายจากกองชาง
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คาใช้จายคาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาธรรมเนียมตาง ๆ 
เชน คาธรรมเนียมรางวัดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
โดยเบิกจายจากกองชาง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ เป็นต้น
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
โดยเบิกจายจากกองชาง

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
โดยถือปฎิบัติตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
โดยเบิกจายจากกองชาง
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน
ให้จายจากคาใช้สอย 
สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนิน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
  2.คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ให้จายจากคาวัสดุ
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
โดยเบิกจายจากกองชาง

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ดินสอ 
ปากกา ฯลฯ
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
โดยเบิกจายจากกองชาง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน 
ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
โดยเบิกจายจากกองชาง
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง 
เชน  ตะปู  ค้อน ยางมะตอย
หรือสิ่งจําเป็นในงานกอสร้าง  ฯลฯ
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
โดยเบิกจายจากกองชาง

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เชน น้ํามันเบรก ยางรถยนต เป็นต้น
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
โดยเบิกจายจากกองชาง

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
วัสดุเครื่องแตงกาย
เชน ถุงเท้า ถุงมือ เป็นต้น
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
โดยเบิกจายจากกองชาง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
เชน ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ ฯลฯ
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
โดยเบิกจายจากกองชาง
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วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดซื้อวัสดุสํารวจ
เชน บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
โดยเบิกจายจากกองชาง

วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดซื้อวัสดุจราจร
เชน ป้ายเตือน กรวยจราจร เป็นต้น
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
โดยเบิกจายจากกองชาง

งบลงทุน รวม 43,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก
สําหรับงานประมวลผล

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 6
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ 
โดยเบิกจายจากกองชาง 

วันที่พิมพ : 10/9/2564  10:55:28 หน้า : 97/116



คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน
( จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว )

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 3
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ 
โดยเบิกจายจากกองชาง

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
( lnk Tank Printer)

จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
( lnk Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
หน้า 15 และ 16
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ 
โดยเบิกจายจากกองชาง
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งานก่อสร้าง รวม 8,530,000 บาท
งบลงทุน รวม 8,530,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 8,530,000 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างหอกระจายขาว
พร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย 
บ้านหัวคู หมูที่ 3  ตําบลหนองไฮ 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างหอกระจายขาว
พร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย 
โดยทําการกอสร้างหอกระจายขาว 
โครงเหล็กถักพร้อมฐาน สูง 9.80 เมตร จํานวน 1 จุด 
พร้อมอุปกรณเครื่องขยายเสียงครบชุด
และพาดสายไฟ ยาว 1,200 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564 หน้า 15)
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชาง
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างตอเติมสันฝายน้ําล้น คสล.เดิม 
ลําห้วยริน จุดนานายหาร คงกะเรียน 
บ้านหนองหูลิง หมูที่ 2 
ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างตอเติมสันฝายน้ําล้น คสล.เดิม 
ลําห้วยรินจุดนานายหาร คงกะเรียน 
โดยทําการกอคอนกรีตบล็อก 
และเทคอนกรีตเสริมความสูงของสันฝายน้ําล้น คสล.เดิม 
สูง 0.80 เมตร ยาว 15.40 เมตร ผิวฉาบปูนเรียบ 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564 หน้า 13) 
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชาง

โครงการกอสร้างถนน คสล. 
เส้นโรงเรียนถึงโรงงานมันสําปะหลัง 
บ้านโนนผาสุข หมูที่ 10 
ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร   ยาว 34.00  เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมน้อยกวา  136.00 ตารางเมตร 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 79)
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชาง
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล.) 
เส้นบ้านนายบุญเหลือ ชินคํา 
บ้านหนองไฮ หมูที่ 1 ตําบลหนองไฮ 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 136,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมน้อยกวา 250.00 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ   จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564  หน้า 10)
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชาง

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล.) 
เส้นไปอางเก็บน้ําห้วยรินทร  
บ้านโนนสะอาด หมูที่ 6 
ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 273.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมน้อยกวา 1092.00 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติมครั้งที่  3/2564 หน้า 22)
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชาง
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล.)
เส้นบ้านหัวคูไปบ้านโนนสงา (ตอเนื่อง) 
บ้านหัวคู หมูที่ 3  
ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมน้อยกวา 580.00 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
เพิ่มเติมครั้งที่  2/2563  หน้า 18)
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชาง

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)
เส้นศาลากลางบ้านถึงบ้านนายสมพร สังขาลศักดิ์   
บ้านหนองหูลิง หมูที่ 2 ตําบลหนองไฮ 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมน้อยกวา 508.00 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย   
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด   
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมครั้ง
ที่  3/2564 หน้า 13)
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชาง
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
เส้นทางขึ้นไปวัดป่าภูรินทร 
บ้านลาดทอง หมูที่ 13 
ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร   
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมน้อยกวา  872.00  ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ.2561-2565   เพิ่มเติมครั้ง
ที่  3/2564  หน้า 42)
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชาง

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
เส้นบ้านพอใบ  แสงทวี  ไปเส้นโนนขมิ้น 
บ้านโนนสวรรค หมูที่ 11 
ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 181.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมน้อยกวา 724.00 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน   1   ป้าย 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมครั้ง
ที่  3/2564  หน้า 34) 
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชาง

วันที่พิมพ : 10/9/2564  10:55:28 หน้า : 103/116



โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
เส้นบ้านห้วยสําราญไปบ้านศรีสวาง        
บ้านห้วยสําราญ หมูที่ 9 
ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 68,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร หนา
เฉลี่ย  0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมน้อยกวา  124.00 ตารางเมตร 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 78)
 ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชาง

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
เส้นไปนาพอจอง กระลาม  
บ้านโคกลาด หมูที่ 8   
ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 285,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร หนา
เฉลี่ย  0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมน้อยกวา  459.00 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน  1  ป้าย 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 208)
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชาง
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
เส้นไปวัดป่าดงมะกรูด    
บ้านดงมะกรูด หมูที่ 7
ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมน้อยกวา 396.00 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน  1 ป้าย 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2564  หน้า 25) 
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชาง

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
เส้นไปวัดป่าวังทอง 
บ้านวังทอง หมูที่ 14    
ตําบลหนองไฮ   อําเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว  251.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมน้อยกวา 1,004.00 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน  1 ป้าย 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้า 44) 
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชาง
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
เส้นร้อบหมูบ้านจากบ้านนายอรุณ  ไชยแก้ว  
ไปถนนใหญเส้นไปอุดร – หนองแสง (ตอเนื่อง)  
บ้านศรีสมพร หมูที่ 12 
ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 242.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15  เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมน้อยกวา  968.00  ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565   เพิ่มเติมครั้ง
ที่  3/2564  หน้า 35) 
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชา

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
เส้นหน้าศาลาประชาคมหมูบ้าน 
บ้านดงมะกรูด หมูที่ 7 
ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมน้อยกวา 440.00 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564
 หน้า 24) 
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชาง
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
เส้นซอยบ้านพอที บุญทา 
บ้านดงทรายทอง หมูที่ 15 
ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 129,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมน้อยกวา 205.00 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน  1 ป้าย 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563
 หน้า 53) 
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชา

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
เส้นบ้านศรีสวางไปบ้านหัวคู 
บ้านศรีสวาง หมูที่ 4 ตําบลหนองไฮ 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง   4.00  เมตร  ยาว 69.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมน้อยกวา 276.00 ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมครั้ง
ที่  3/2564  หน้า 19)
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชาง
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
เส้นหลังโรงเลื่อย 
บ้านโสกน้ําขาว หมูที่ 5 
ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 190.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมน้อยกวา 760.00 ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด    
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมครั้ง
ที่  2/2563  หน้า 23) 
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชาง

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก( คสล. )
เส้นซอยโรงสีข้าว บ้านหนองหูลิง หมูที่ 2 
ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 248,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 113.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมน้อยกวา 452.00  ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 14)
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชาง
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) 
เส้นไปนาพอลอง เหลือล้น 
บ้านโนนผาสุข หมูที่ 10 
ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 293,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร   ยาว  133.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมน้อยกวา  532.00 ตาราง 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2564  หน้า 32)
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชาง

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)
เส้นป่ายางถึงฝายน้ําล้น (ตอเนื่อง) 
บ้านห้วยสําราญ  หมูที่ 9 
ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 342,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา
เฉลี่ย  0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมน้อยกวา 556.00 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564
 หน้า 29) 
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชาง
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําตอจากศาลาประชาคมหมูบ้าน
โคกลาด 
บ้านโคกลาด หมูที่ 8 
ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 315,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําสําเร็จรูป 
โดยทําการขุดดินทรายหยาบรองพื้น 
เทคอนกรีตหยาบปรับระดับ 
วางรางระบายน้ําสําเร็จรูปพร้อมฝาปด  
ขนาดรางกว้าง  0.60  เมตร  ลึก  0.58  เมตร ระยะทาง
ยาว 142.00  เมตร 
ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด   
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 205)
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชาง

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําเส้นบ้านแมบุญ ศรีนวน 
ถึง บ้านนายสุบรร พันธชมพู 
บ้านดงทรายทอง หมูที่ 15 
ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 471,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําสําเร็จรูป 
โดยทําการขุดดินทรายหยาบรองพื้นเทคอนกรีตหยาบ 
ปรับระดับวางรางระบายน้ําสําเร็จรูปพร้อมฝาปด  
ขนาดรางกว้าง  0.60  เมตร  ลึก  0.58  เมตร ระยะทาง
ยาว 212.00 เมตร 
ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563
 หน้า 42)
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชาง
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โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อการประปาภายในหมูบ้าน 
บ้านดงมะกรูด หมูที่ 7  
ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเจาะบอบาลเพื่อการประปาภายในหมูบ้าน 
โดยทําการเจาะบอน้ําบาดาล ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ทอพีวี
ซี. 
ความลึกไมน้อยกวา 60 เมตร ปริมาณน้ําได้ไมน้อยกวา 3 ลบ.ม
.ตอชั่วโมง 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน  1 ป้าย 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2564  หน้า 23) 
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชาง

โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อการประปาภายในหมูบ้าน 
บ้านลาดทอง หมูที่ 13  
ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการประปาภายในหมูบ้าน 
โดยทําการเจาะบอบาดาลขนาดเส้นผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ทอพีวีซี. 
ความลึกไมน้อยกวา 60 เมตร ปริมาณน้ําได้ไมน้อยกวา 3 ลบ.ม
. ตอชั่วโมง 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ.2561-2565   เพิ่มเติมครั้ง
ที่  3/2564  หน้า 39) 
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชาง
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โครงการบูรณะซอมแซมทาง
โดยวิธีเสริมผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต ( ถนนลาดยาง) 
เส้นหน้าบ้านพอเติม คําพลแสน  
บ้านโนนผาสุข  หมูที่ 10 
ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 232,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบูรณะซอมแซมทาง
โดยวิธีเสริมผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตบนถนน คสล.เดิม  
ขนาดผิว จราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  150.00  เมตร  
หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  600.00  ตารางเมตร  
ปูผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย  0.05 เมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด    
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2564 หน้า 35)
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชาง
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โครงการบูรณะซอมแซมทาง
โดยวิธีเสริมผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต (ถนนลาดยาง) 
บ้านห้วยเจริญ  เส้นกลางหมูบ้าน 
บ้านห้วยเจริญ หมูที่ 16 
ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบูรณะซอมแซมทาง
โดยวิธีเสริมผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตบนถนน ลาดยางเดิม 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 1,680.00 ตารางเมตร 
ปูผิวทางแอสฟลติคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮกําหนด 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3  /2564  หน้า 44)
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชาง
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินเดิมโดยวิธีลงหินคลุก 
เส้นนาพอบัวฮอง ผาบหนูดํา 
บ้านโนนสวรรค  หมูที่ 11 
ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนดินเดิม 
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะยาวรวม  200 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมน้อยกวา 600 ตารางเมตร 
โดยทําการเกรดพื้นทางเดิม และลงหินคลุกบดอัดแนน หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร 
หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแนนไมน้อยกวา  128.00 ลบ.ม
. ( แนน) 
พร้อมปรับเกรดบดอัดแนนให้เรียบร้อย  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน   1   ป้าย 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมครั้ง
ที่  3/2564  หน้า 33)
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชาง
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โครงการปรับปรุงถนนดินเดิมโดยวิธีลงหินคลุก  
เส้นไปนาแมสมนึก  จุฬาลี  
บ้านหนองไฮ  หมูที่ 1 ตําบลหนองไฮ 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 464,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนดินเดิม  
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร ระยะทางยาวรวม 550
 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไมน้อยกวา 2,200 ตารางเมตร  
โดยทําการเกรดพื้นทางเดิมและลงหินคลุกบดอัดแนน  หนา
เฉลี่ย 0.25 เมตร  
หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแนนไมน้อยกวา 584.38 ลบ.ม (คิว
แนน) 
พร้อมปรับเกรดอัดแนนให้เรียบร้อย 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด   
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมครั้ง
ที่  3/2564 หน้า 10)
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชาง
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โครงการวางทอเมนประปาหมูบ้าน 
เส้นคุ้มโพธิ์ทอง 
บ้านหัวคู หมูที่ 3 ตําบลหนองไฮ 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอเมนประปาหมูบ้าน เส้นคุ้มโพธิ์ทอง 
โดยทําการขุดดินวางทอเมนน้ําประปาทอพีวีซี.
ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมอุปกรณประกอบ 
ยาว 1,220 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ กําหนด 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564 หน้า 16) 
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร้าง
โดยเบิกจายจากกองชาง

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อ
วัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตร
ที่ใช้ในงานการเกษตร
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ
เชน ปุย วัสดุอุปกรณบํารุงรักษา
วัสดุเพาะชํา เป็นต้น
ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
โดยเบิกจายจากสํานักปลัด
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