
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการประปา

10,000

เงินช่วยพิเศษ 2,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวัสดิการ
ชุมชน (ออมวันละบาท)

50,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

149,787

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

247,000

สํารองจ่าย 100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,400,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการประปา

10,000

เงินช่วยพิเศษ 2,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวัสดิการ
ชุมชน (ออมวันละบาท)

50,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

200,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

149,787

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

247,000

สํารองจ่าย 100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,400,000

วันที่พิมพ์ : 29/4/2564  10:04:07 หน้า : 2/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 423,600 108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

27,780 12,000

เงินเดือนพนักงาน 1,279,320 698,040 686,100

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

160,000 30,000 20,000

ค่าเช่าบ้าน 2,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,232,000 2,232,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,317,360 954,480 2,803,440

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

68,160 84,360 192,300

เงินเดือนพนักงาน 1,918,440 4,654,080 9,235,980

เงินวิทยฐานะ 193,200 193,200

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 294,000 462,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 60,000 140,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

150,000 20,000 260,000 640,000

ค่าเช่าบ้าน 60,000 230,000 297,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

ค่าจ้างเหมาบริการความ
สะอาดที่ทําการ อบต.

ค่าจ้างเหมาบริการ
ความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.หนองตะ
ไก้

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลดูแลรักษาความ
ปลอดภัยที่ทําการ อบต
.ในเวลากลางคืน

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลดูแลรักษาความ
ปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หนองตะ
ไก้ ในเวลากลางคืน

ค่าจ้างเหมาบริการ
ระบบสารสนเทศ

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 216,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 15,000 55,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,000 5,000

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการความ
สะอาดที่ทําการ อบต.

84,000 84,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.หนองตะ
ไก้

84,000 84,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลดูแลรักษาความ
ปลอดภัยที่ทําการ อบต
.ในเวลากลางคืน

54,000 54,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลดูแลรักษาความ
ปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หนองตะ
ไก้ ในเวลากลางคืน

54,000 54,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ระบบสารสนเทศ

10,000 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 10,000 226,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนจํานวนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

10,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 40,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าจัดงานกิจกรรมวัน
สําคัญต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
รัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 20,000 10,000

ค่าพวงมาลัย ค่าพวง
มาลา ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
รีด

โครงการ "รักษ์น้ํา รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน"

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนจํานวนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

10,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 40,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000 40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าจัดงานกิจกรรมวัน
สําคัญต่างๆ

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
รัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000 70,000 150,000

ค่าพวงมาลัย ค่าพวง
มาลา ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
รีด

5,000 5,000

โครงการ "รักษ์น้ํา รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน"

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกิจกรรม 5ส

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาตําบล

80,000

โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ลอยกระทง

5,000

โครงการจัดกิจกรรมแห่
เทียนวันเข้าพรรษา

5,000

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่

โครงการจัดงานฉลอง
วันแห่งชัยชนะท้าวสุ
รนารี

5,000

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬา อบต.หนองตะไก้

10,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกิจกรรม 5ส 10,000 10,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาตําบล

80,000

โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000 10,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

5,000 5,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ลอยกระทง

5,000

โครงการจัดกิจกรรมแห่
เทียนวันเข้าพรรษา

5,000

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่

10,000 10,000

โครงการจัดงานฉลอง
วันแห่งชัยชนะท้าวสุ
รนารี

5,000

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬา อบต.หนองตะไก้

10,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่
บ้าน/ตําบล เพื่อรับฟง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน

10,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

30,000

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําอุปโภค - 
บริโภค ของ อบต.

10,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะในพื้นที่ตําบลหนอง
ตะไก้

20,000

โครงการบริหารจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น

โครงการประชาสัมพันธ์
การชําระภาษี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000 200,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่
บ้าน/ตําบล เพื่อรับฟง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน

10,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

30,000

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําอุปโภค - 
บริโภค ของ อบต.

10,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะในพื้นที่ตําบลหนอง
ตะไก้

20,000

โครงการบริหารจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น

200,000 200,000

โครงการประชาสัมพันธ์
การชําระภาษี

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชาสัมพันธ์
การลงทะเบียนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความ
พิการ/ผู้ป่วยเอดส์

10,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สองข้างทาง

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

20,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน

80,000

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชน
ตําบลหนองตะไก้

50,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุตําบล
หนองตะไก้

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชาสัมพันธ์
การลงทะเบียนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความ
พิการ/ผู้ป่วยเอดส์

10,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สองข้างทาง

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

20,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

40,000 40,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน

80,000

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

5,000 5,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชน
ตําบลหนองตะไก้

50,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุตําบล
หนองตะไก้

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชนและ
สร้างเสริมสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

70,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญหายาเสพ
ติด

10,000

โครงการรณรงค์และลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

โครงการรณรงค์และลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

โครงการรณรงค์อบรม
สร้างความปลอดภัยใน
การขับขี่ยานพาหนะใน
ชุมชน

โครงการรับแสดงตน
เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ/เบี้ยความพิการ/ผู้
ป่วยเอดส์(นอกสถานที่)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชนและ
สร้างเสริมสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

70,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญหายาเสพ
ติด

10,000

โครงการรณรงค์และลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

5,000 5,000

โครงการรณรงค์และลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

5,000 5,000

โครงการรณรงค์อบรม
สร้างความปลอดภัยใน
การขับขี่ยานพาหนะใน
ชุมชน

20,000 20,000

โครงการรับแสดงตน
เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ/เบี้ยความพิการ/ผู้
ป่วยเอดส์(นอกสถานที่)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ภาย
ในชุมชน

โครงการส่งเสริมการ
ศึกษาเพื่อเพิ่ม
พัฒนาการของเด็ก

โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่
ประชาชน

โครงการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

30,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้พิการ
ตําบลหนองตะไก้

20,000

โครงการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์ 
จปฐ.

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ภาย
ในชุมชน

5,000 5,000

โครงการส่งเสริมการ
ศึกษาเพื่อเพิ่ม
พัฒนาการของเด็ก

30,000 30,000

โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่
ประชาชน

20,000 20,000

โครงการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

30,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

10,000 10,000

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้พิการ
ตําบลหนองตะไก้

20,000

โครงการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์ 
จปฐ.

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมอนามัย
เจริญพันธุ์เพื่อป้องกัน
แก้ไขปญหาการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุ่นและโรค
เอดส์

20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ 
ประชาชนและกลุ่ม
อาชีพ

40,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

80,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์

5,000

โครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมอนามัย
เจริญพันธุ์เพื่อป้องกัน
แก้ไขปญหาการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุ่นและโรค
เอดส์

20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ 
ประชาชนและกลุ่ม
อาชีพ

40,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,973,560 1,973,560

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

80,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์

5,000

โครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการออกรางวัด
ที่ดินสาธารณะและออก
เอกสารสิทธิ์

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000 10,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 20,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,000 90,000

วัสดุกีฬา

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 8,553 5,000

วัสดุก่อสร้าง 80,000 10,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 3,000

วัสดุสํานักงาน 31,000 20,000 20,000

วัสดุอื่น 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการออกรางวัด
ที่ดินสาธารณะและออก
เอกสารสิทธิ์

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 85,000 245,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 80,000 180,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 110,000 260,000

วัสดุกีฬา 5,000 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 20,000 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,626,560 1,626,560

วัสดุการเกษตร 13,553

วัสดุก่อสร้าง 10,000 105,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 8,000 21,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 140,000 231,000

วัสดุอื่น 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 6,000 6,000

จัดซื้อเครื่องโทรสาร

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน

จัดซื้อเครื่องอ่านบัตร 1,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน

17,000 17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLED ขาว
ดํา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

20,000 40,000 60,000

ค่าไฟฟ้า 60,000 130,000 190,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 10,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 6,000 18,000 36,000

จัดซื้อเครื่องโทรสาร 6,000 6,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน

91,800 91,800

จัดซื้อเครื่องอ่านบัตร 1,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน

34,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLED ขาว
ดํา

2,600 2,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายกลางบ้าน - 
บ้านนางใส จําปีกลาง 
หมู่ที่ 8 บ้านเสริมสุข

1,069,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านนายอร่าม 
ปร๋อกระโทก - นาย
มานะ  วิทยานุวัฒน์ หมู่
ที่ 3 บ้านหนองตะไก้

745,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายสามแยกนา
นางสอง - คลอง
สวายสอ หมู่ที่ 12 บ้าน
ภูมิพัฒนา

473,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ

868,000 868,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายกลางบ้าน - 
บ้านนางใส จําปีกลาง 
หมู่ที่ 8 บ้านเสริมสุข

1,069,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านนายอร่าม 
ปร๋อกระโทก - นาย
มานะ  วิทยานุวัฒน์ หมู่
ที่ 3 บ้านหนองตะไก้

745,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายสามแยกนา
นางสอง - คลอง
สวายสอ หมู่ที่ 12 บ้าน
ภูมิพัฒนา

473,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายสี่แยกบ้านนาย
เลิศพงษ์ ธนกิจเสถียร
ชัย- สี่แยกบ้านนายลุน 
ศรีปจฉิม หมู่ที่ 11 บ้าน
ไทยอยู่เย็น

799,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหนองสนวน - 
ไร่นายนรินทร์ ประสาท
พิพิธพรชัย หมู่ที่ 6 บ้าน
มิตรสัมพันธ์

499,000

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมอาคารที่ทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองตะไก้

500,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

10,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

400,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายสี่แยกบ้านนาย
เลิศพงษ์ ธนกิจเสถียร
ชัย- สี่แยกบ้านนายลุน 
ศรีปจฉิม หมู่ที่ 11 บ้าน
ไทยอยู่เย็น

799,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหนองสนวน - 
ไร่นายนรินทร์ ประสาท
พิพิธพรชัย หมู่ที่ 6 บ้าน
มิตรสัมพันธ์

499,000

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมอาคารที่ทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองตะไก้

500,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

10,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

400,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อ
สร้าง

200,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัยประเมินผล
ความพึงพอใจในการปฎิ
บัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (สถานที่กลาง) 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2563

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อ
สร้าง

200,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัยประเมินผล
ความพึงพอใจในการปฎิ
บัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (สถานที่กลาง) 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2563

20,000 20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพระราชดําริ  
ด้านสาธารณสุข

240,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านยอกขาม

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองตะ
ไก้

รวม 16,250,787 28,553 80,000 140,000 315,000 7,173,700 967,540 1,824,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพระราชดําริ  
ด้านสาธารณสุข

240,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านยอกขาม

252,000 252,000

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองตะ
ไก้

1,784,000 1,784,000

รวม 9,849,280 170,000 11,901,040 48,700,000
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