
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองซน

อําเภอนาทม   จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 52,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,058,080 บาท
งบกลาง รวม 14,058,080 บาท

งบกลาง รวม 14,058,080 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) ตั้ง
ไว้  250,000  บาท เพื่อจายเป็นเงินสมทบประกันสังคมในสวน
ของนายจ้างให้แกสํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม  แผน
งานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตั้ง
ไว้ 25,000  บาท  แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411)

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการโครงการอื่น ๆ จํานวน 232,000 บาท

เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้ง
ไว้ 172 ,000  บาท เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพ  ในระดับตําบล  
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ตั้งไว้  60,000  บาท  เพื่อจาย
เป็น เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยยึดหลัก ประชาชน 1
 สวน อปท. 1 สวน  และรัฐบาล  1  สวน แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง  (00411)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,120,400 บาท

เงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ (110700)ตั้งไว้ 10,120,400 บาท เป็นเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยในเขตพื้นที่ ตําบล
หนองซน อําเภอนาทม  จังหวัดนครพนม แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,625,000 บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ(110800) ตั้งไว้ 2,625,000  บาท เพื่อจายเป็น
เบี้ยยังชีพความพิการ ให้กัยผู้พิการในเขตพื้นที่ตําบลหนอง
ซน  แผนงานงบกลาง (004010) งานงบกลาง(00411)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 84,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส (110900) ตั้งไว้ 84,000  บาท เพื่อจายเป็น
เงินสงเคราะหเบี้ยผู้ป่วยเอดส  จํานวน  14  คน เดือน
ละ  500  บาท แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง  (00411)

เงินสํารองจาย จํานวน 235,680 บาท

เงินสํารองจาย ตั้งไว้  235,680  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน
การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชุาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัย   ตาง ๆ  หรือกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวง
หน้า  แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 486,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท
.) (120100) ตั้งไว้  486,000  บาท เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.  2565 แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,099,080 บาท

งบบุคลากร รวม 7,185,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,003,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท  
เงินเดือนนายก อบต/ รองนายก อบต. จํานวน  514,080  บาท
เพื่อจายเงินเงินเดือน นายก อบต. / รองนายก อบต. 

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต. / รองนายก อบต.
จํานวน  42,120  บาท  เพื่อจายเป็น คาตอบแทนประจําตําแหนง
สําหรับ นายก อบต.  / รองนายก อบต.    
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบต. / รองนายก อบต.ตั้งไว้ 42,120
  บาท  เพื่อจายเป็นเงินคาคอบแทนพิเศษนายก อบต./รอง
นายก อบต.   
      

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ   ตั้งไว้ 86,400  บาท 
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.       

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 2,318,400 บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิก สภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ตั้ง
ไว้  2,318,400 บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิก
สภา องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ดังนี้
- ประธานสภาฯ   เป็นเงิน    134,640  บาท
-รองประธานสภา  เป็นเงิน  110,160  บาท
 -  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
    เป็นเงิน  1,932,000   บาท
-คาตอบแทนเลขานุการ    เป็นเงิน  86,400  บาท       

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,182,340 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,814,520 บาท

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล (220100)  ตั้ง  ไว้  2,2,814,520
 บาท
เพื่อจายให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  11  อัตรา  แผน
งานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)     

วันที่พิมพ : 21/1/2565  11:51:24 หน้า : 3/58



เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 60,780 บาท

เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงาน  สวนตําบล  (220200)  
ตั้งไว้  60,780 บาทเพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้
แกพนักงานสวนตําบล จํานวน  4  ตําแหนง  4 อัตราแผน
งานบริหารงานทั่วไป  (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

เงินประจําตําแหนง(220300)  ตั้งไว้  132,000  บาท  เพื่อจาย
เป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับตําแหนงนักบริหารงานสวนตําบล 
จํานวน3ตําแหนง 3 อัตรา  และเงินคาตอบแทน นอกเหนือจาก
เงินเดือนของนักบริหารงานท้องถิ่น  จํานวน  1  อัตรา แผน
งานบริหารงานทั่วไป(00100)  งานบริหารงานทั่วไป(00111)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,091,040 บาท

  คาตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)  ตั้งไว้ 1,091,040 บาท 
เพื่อจายให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป
ขององคการบริหารสวนตําบล  จํานวน   8  อัตรา  แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงานจ้าง(220700)  ตั้งไว้  84,000
  บาท  
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว ให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างชั่วคราว  จํานวน   8  อัตรา   แผน
งานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111
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งบดําเนินงาน รวม 838,720 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,720 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 105,720 บาท

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  (310100)  ตั้งไว้  105,720 บาท
เพื่อจายเป็น  คาตอบแทน ดังนี้
-บุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติราชการให้แกองคการบริหารสวน
ตําบล
-เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษและตามที่ได้รับมอบ
หมาย    จาก อบต.ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จ้าง ฯลฯ
-คาตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก
-คารางวัลนําจับผู้กระทําความผิด  เพื่อจายเป็นคารางวัลนําจับผู้
กระทําความผิดตามพรบ.จราจรฯ
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)    

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)  ตั้ง
ไว้  20,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  ราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างสวนตําบล ที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  ตั้งจายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานด้าน
บริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
)  งานบริหารทั่วไป (00111)     

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

คาเชาบ้าน (310400)  ตั้งไว้ 10,000   บาท  
เพื่อจายเป็นคาเชาที่พัก  คาเชาซื้อหรือเชาซื้ออื่น  ๆ  ให้แก
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในด้านบริหารงานทั่วไป  (00100) แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110) งานบริหารทั่วไป     
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 20,000  บาท
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือทางการศึกษา  ให้แกบุตรพนักงานสวน
ตําบลและผู้บริหาร  ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหาร
งานทั่วไป  (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริ
หรทั่วไป (00111)   

ค่าใช้สอย รวม 663,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)  ตั้งไว้  20,000  บาท  
เพื่อจาย เป็นคาจ้างเหมาบริการ รับ- สงเอกสาร สิ่งพิมพตาง ๆ
 ขององคการบริหารสวนตําบล  คาจ้างเหมาจัดทําโมษณา และ
เผยแพรงานตาง  ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบล  คาเย็บ เข้า
เลม หนังสือ  เข้าเลมแผนพัฒนา ข้อบัญญัติงบประมาณราย
จาย  ข้อบังคับตําบล เอกสารตาง  ๆ    
คาธรรมเนียม    ถายเอกสาร ฯลฯ       

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(320200) ตั้งไว้  30,000
  บาท
เพื่อจายเป็น 
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือประชุมระ
หวาง อปท. 
-คาใช้จายในพิธีทางศาสนา  /รัฐพิธี  /พิธีเปิดอาคารตางๆ  
-คาใช้จายในการต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคลที่มาตรวจ
เยี่ยม  ตรวจงาน     นิเทศงานและโครงการทัศนศึกษาของ อบต
.  
 -ฯลฯ แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการรณรงคและป้องกันทุจริตคอรัปชั่น จํานวน 5,000 บาท

คาใช้จายโครงการรณรงคและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ตั้งไว้ 
5,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมคาจายใช้
โครงการรณรงคและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น แผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป  (00111)    

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้  100,000  บาท เพื่อ
จายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียน  และ
คาใช้จายอื่น  ๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ในราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร  ของพนักงานสวน
ตําบล  ผู้บริหาร  คณะผู้บริหาร  สมาชิก สภาองคการบริหารสวน
ตําบล และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล แผน
งานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)     

คาใช้จายตามโครงการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริย

จํานวน 50,000 บาท

คาใช้จายตามโครงการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรัก
ภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย  ตั้งไว้ 50,000  บาท เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมเพื่อ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่ว
ไป(00111)     

คาใช้จายตามโครงการเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ จํานวน 10,000 บาท

คาใช้จายตามโครงการเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ  ตั้ง
ไว้  10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการ  จัดกิจกรรมตามโครงการเตรียม
ความพร้อมรับเสด็จฯ   แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
)งานบริหารงานทั่วไป(00110)     
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คาใช้จายตามโครงการรณรงคการป้องกันและหางไกลยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

คาใช้จายตามโครงการรณรงคการป้องกันและหางไกลยาเสพ
ติด ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม
ตามโครงการรณรงคการป้องกันและหางไกลยาเสพติด  แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานทั่วไป (00111)

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

คาใช้จายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ประจําปี พ.ศ.  2565  เพื่อ
ใช้จายในกิจกรรมตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่   พ.ศ
.  2565  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่ว
ไป (00111)

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและผู้
บริหารองคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 300,000 บาท

คาใช้จายตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวน
ตําบลและผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบล    ตั้งไว้  300,000
  บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองซน  และผู้บริหารองคการ
บริหาร
สวนตําบล     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานทั่วไป (00111)    

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการทํางานของเจ้าหน้าที่ พนักงาน
สวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองซน

จํานวน 20,000 บาท

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการทํางานของเจ้า
หน้าที่ พนักงานสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งไว้ 20,000  บาท  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 78,000 บาท

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท
.  เพื่อจายเป็นคาดําเนินการในศูนยชวยเหลือประชาชน อําเภอ
นาทม แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่ว
ไป (00111)
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โครงการสงเสริมความปรองดองสมานฉันท จํานวน 10,000 บาท

คาใช้จายตามโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันทของ
คนในชุมชน ตําบลหนองซน  ตั้งไว้  10,000  บาท เพื่อจายเป็น
คาใช้จายในการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันทของคนในชุมชน ตําบลหนองซน   แผน
งานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่ว
ไป(00110)      

โครงการอาสาสมัครพิทักษป่า(รสทป.) จํานวน 10,000 บาท

คาใช้จายตามโครงการอาสาสมัครพิทักษป่า (รสทป.) 
ตั้งไว้ 10,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกิจกรรมตามคาใช้
จายตามโครงการอาสาสมัครพิทักษป่า (รสทป.) ตามแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111)     

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

วัสดูโฆษณาและเผยแพร  (331100)  ตั้งไว้  15,000  บาท  เพื่อ
จายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อ  ขาตั้งกล้อง  จัดทําแผนป้าย
โฆษณา  เลนซ ฟิลม แถบบันทึกเสียง  
ภาพ  วีดีโอ  แผนซีดี  ภาพถายดาวเทียม  ฯลฯ  แผนงานบริหาร
งานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00110)     

งบลงทุน รวม 59,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เชน โตะทํางาน   เก้าอี้
ทํางาน   โตะ เก้าอี้ ห้องประชุมสภาฯ  ตู้เก็บเอกสาร  เป็น
ต้น  ตั้งไว้  20,000  บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 39,900 บาท

1. เครื่องคอมพิวเตอร All In one สําหรับงานประเมิน
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ผล ราคา 23,000 บาท จํานวน  1  เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีหนวยประเมินผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 6 แกนเสมือน   (6 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง โดยมีความเร็วสัญญาณในนาฬิกาสูงสุดไม
น้อยกวา 3.6 GHz จํานวน 1 หนวย
    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
    - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมรคุณลักษณะอยาง
ใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
 1. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่
มีความสามารถในการใช้ หนวยความจําแยกจากหนวยความ
จําหลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB
 2. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสมารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 8 GB
    - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
    - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network interface) 
แบบ  10/100/1000 Base- T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง
    - มีแป้นพิมพและเมาส
    - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความระ
เอียดแบบ FHD (1920x1080)
    - สามารถใช้งาน Wi-Fi (lEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
2. .เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) ราคา 4,000 บาท   จํานวน  2  เครื่อง
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คุณลักษณะพื้นฐาน
    - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
    - มีความระเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200 x 1,200 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
 ไมน้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
    - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm)
    - มีชองเชื่อตอ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
    - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้
3.เครื่องพิมพเลเซอร หรือ  LED  ขาวดํา  ชนิด  Network แบบ
ที่ 1 (28  หน้า / นาที)  ราคา 8,900 บาท จํานวน   1  เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีความระเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200 x 1,200 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28
 หน้าตอนาที (ppm) 
    - สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
    - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
    - มีชองเชื่อตอ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network lnterface) 
แบบ  10/100 Base- T หรือดีกวา        จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือสามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
    - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน
    - สมารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษได้เอง

งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น
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คาจ้างเหมาสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 15,000 บาท

คาจ้างเหมาสํารวจความพึงพอใจ ตั้งไว้  15,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาจ้างสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยดวนที่
สุด  มท 0808.2/ ว 7120 ลงวันที่ 9  ธันวาคม 2559 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการของ อปท.

งานบริหารงานคลัง รวม 3,799,680 บาท
งบบุคลากร รวม 1,854,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,854,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,107,200 บาท

เงินเดือนพนักงาน  (220100)ตั้งไว้  1,107,200 บาท  เพื่อจาย
เป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน  5  ตําแหนง 5 อัตรา   แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 33,780 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนังานสวนตําบล (220200)  ตั้งไว้ 33,780
 บาท  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ให้แกพนักงาน
สวนตําบล 2 ตําแหนง 2อัตราแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00111)     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนง  (220300)  ตั้งไว้  42,000  บาท  เป็นเงิน
ประจําตําแหนง  สําหรับตําแหนงนักบริหารงาน
คลัง  จํานวน  1  ตําแหนง  1  อัตรา  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 626,940 บาท

คาจ้างพนักงานจ้าง  (220600) ตั้งไว้  626,940 บาท  เพื่อจาย
เป็นเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มให้แกพนักงานจ้าง ตาม
ภารกิจ  จํานวน  4  ตําแหนง  4  อัตรา  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113)     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 44,760 บาท

เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงานจ้าง   (220700) ตั้ง
ไว้   44,760  บาท  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้
แกพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  4 ตําแหนง  4  อัตรา แผน
งานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)     

งบดําเนินงาน รวม 1,841,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 306,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น(310100)  ตั้งไว้ 200,000  บาท  เพื่อจายเป็นคา
ตอบแทนดังนี้    
- คาคณะกรรมการจัดหาพัสดุ   เปิดซองสอบราคา  /ประกวด
ราคา  / คณะกรรมการตรวจการจ้าง / เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ  ฯลฯ แผนงานงานบริหารงานทั่วไป (00110
) งานบริหารงานคลัง (00113)     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)  ตั้ง
ไว้  10,000  บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ   แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113)     

คาเชาบ้าน จํานวน 66,000 บาท

คาเชาบ้าน  (310400)  ตั้งไว้  66,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาเชา
ที่พัก  คาเชาซื้อหรือเชาซื้ออื่น  ๆ  ให้แกพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิเบิกได้  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113)     

วันที่พิมพ : 21/1/2565  11:51:24 หน้า : 13/58



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

งินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อ
จายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกบุตรพนักงานสวน
ตําบล  และลูกจ้างประจํา  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)     

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100) ตั้ง
ไว้  90,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการคนทั่ว
ไป  จํานวน  1  ตําแหนง และคาจัดทํา คาเย็บหนังสือ คา
ธรรมเนียมตาง  ๆ  คาลงทะเบียน  คาเข้าปกหนังสือ  ฯลฯ   แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)     

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(320200) ตั้งไว้  5,000
  บาท
เพื่อจายเป็น 
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุม การออกเก็บภาษี
-คาใช้จายในการต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคลที่มาตรวจ
เยี่ยม  ตรวจงาน     นิเทศงานในสวนของกองคลัง
 -ฯลฯ แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

คาเดินทางไปราชการ (320300)  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจาย
เป็นคาเดินทางไปราชการอบรมสัมมนาในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงานสวนตําบล และคาจัดงานโครงการ
ตาง  ๆ   คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาลง
ทะเบียน  และคาใช้จาย อื่น ๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรือ
อบรมสัมมนา  ฯลฯ แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)     
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คาใช้จายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 200,000 บาท

คาใช้จายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน (320400)  ตั้งไว้  200,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้
จายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)     

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้ จํานวน 15,000 บาท

โครงการพัฒนาประสิทธิโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีรายได้ตั้งไว้  15,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาม
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้แผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว้  100,000 บาท เพื่อจายเป็น
คาซอมแซมบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงการซอม
ทรัพยสิน  แผนงานบริหารงานคลัง (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

คาวัสดุสํานักงาน  (330100) ตั้งไว้  80,000  บาท  เพื่อจายเป็น
คาวัสดุอุปกรณ สิ่งของ เครื่องใช้ในสํานักงาน  ฯลฯ  แผน
งานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 35,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)ตั้งไว้ 35,000  บาท  เพื่อจายใน
การจัดซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว  คาสิ่งของเครื่องใช้ตาง  ๆ
  เชน  แปรงถูพื้น ไม้กวาด สบู น้ํายาทําความสะอาด  ผงซัก
ฟอก  ถ้วย จาน ช้อน
 แก้วน้ํา  น้ําดื่ม  ฯลฯแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)      
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง  (330700)  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อ
จายเป็นการจัดหา แบตเตอรี่ ยางรถยนต ยางรถจักร
ยานตยนต  สายไมล เพลา  ตลับลูกปน  น้ํามันเบรก  หัว
เทียน กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสง  เข็มขัด
นิรภัย สัญญาณไฟ  สายลากรถ  เป็นต้น   แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิง และหลอลี่น (330800) ตั้งไว้  350,000  บาท เพื่อ
จัดซื้อน้ํามันดีเซล  เบนซิน น้ํามันเครื่องตาง ๆ  ฯลฯ  สําหรับรถ
ยนตสวนกลาง รถบรรทุกขยะ  รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค  รถดูด
สิ่งปฏิกูล  ขององคการบริหารสวนตําบลแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)
งานบริหารคลัง (00113)     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร  (331100)  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพื่อ
จายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อ  ขาตั้งกล้อง  จัดทําแผนป้าย
โฆษณา  เลนซ ฟิลม แถบบันทึกเสียง  
ภาพ  วีดีโอ  แผนซีดี  ภาพถายดาวเทียม  ฯลฯ  แผนงานบริหาร
งานทั่วไป  (00110) งานบริหารคลัง (00113)     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร  (331400)  ตั้งไว้ 50,000  บาท  เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  หมึกปริ้นเตอร  แผนซีดี   เมาส คีบอร
ด สายไฟ  สายแลน  ผงตลับหมึก  ฯลฯ  แผนงานบริหารทั่ว
ไป(00110)  
งานบริหารทั่วไป (00113)     

วันที่พิมพ : 21/1/2565  11:51:24 หน้า : 16/58



ค่าสาธารณูปโภค รวม 535,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 460,000 บาท

คาไฟฟ้า (340100)ตั้งไว้  460,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า
สาธารณะไฟฟ้าในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนอง
ซน  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) แผนงานบริหารงาน
คลัง  (00113)     

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

คาโทรศัพท (340300)  ตั้งไว้ 30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคา
โทรศัพทที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองซน  แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง  (00113)      

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

คาไปรษณีย (340400)  ตั้งไว้   5,000  บาท เพื่อจายเป็นคา
ไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณีย  และอื่น  ๆ
  งานบริหารทั่วไป (00113)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500)  ตั้งไว้ 40,000
  บาท
เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ  หรือโทรสาร  คาสื่อสารผานดาว
เทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับโทรคมนาคม  อินเตอรเน็ต และคาสื่อ
สารอื่น  ๆ  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง  (00113)     

งบลงทุน รวม 104,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 104,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 54,000 บาท

1. เครื่องคอมพิวเตอร All In one สําหรับงานประเมิน
ผล ราคา 23,000 บาท  จํานวน  2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีหนวยประเมินผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 6 แกนเสมือน   (6 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง โดยมีความเร็วสัญญาณในนาฬิกาสูงสุดไม
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น้อยกวา 3.6 GHz จํานวน 1 หนวย
    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
    - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมรคุณลักษณะอยาง
ใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
 1. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่
มีความสามารถในการใช้ หนวยความจําแยกจากหนวยความ
จําหลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB
 2. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสมารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 8 GB
    - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
    - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network interface) 
แบบ  10/100/1000 Base- T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง
    - มีแป้นพิมพและเมาส
    - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความระ
เอียดแบบ FHD (1920x1080)
    - สามารถใช้งาน Wi-Fi (lEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
2. .เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) ราคา 4,000 บาท   จํานวน  2  เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
    - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
    - มีความระเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200 x 1,200 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
 ไมน้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
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    - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm)
    - มีชองเชื่อตอ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
    - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

คาบํารุงซอมแซมปรับปรุงครุภัณฑ ตั้งไว้ 50,000  บาท เพื่อจาย
เป็นคาบํารุงซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณี เป็นการจ้างเหมา ทั้งสิ่งของคาแรงการซอม
ทรัพยสิน งานบริหารงานทั่วไป (00110) แผนงานบริหารงาน
คลัง (00113)
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 128,440 บาท
งบบุคลากร รวม 118,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 118,440 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 118,440 บาท

เงินเดือนพนักงาน  (220100)ตั้งไว้ 118,400บาท  เพื่อจายเป็น
เงินเดือนให้กับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน  1  ตําแหนง 1 อัตรา   แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00110) งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภาย
ใน (00112)     

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

จํานวน 10,000 บาท
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบภาย
ใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  ตั้ง
ไว้  10,000  บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานควบ
คุมภายในและการตรวจสอบภายใน (00112)     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสําคัญ 
ฯลฯ

จํานวน 45,000 บาท

คาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
สําคัญ ฯลฯ  ตั้งไว้ 45,000   บาท เพื่อใช้จายในกิจกรรมตาม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
สําคัญ เชน  เทศกาลปีใหม  เทศกาลสงกรานต   ฯลฯ
แผนงานการรักษาความสงบ (00120)  งานบบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน  (00121) 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปี งบประมาณ 2565 ตั้ง
ไว้  50,000  บาท 
แผนงานการรักษาความสงบ (00120)  งานบบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน  (00121) 
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ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท

วัสดุดับเพลิง ตั้งไว้   25,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุดับ
เพลิง เชน ไม้ตบ  ถังพลาสติกตับเพลิง  ชุดป้องกัน
ไฟ  รองเท้า   เสื้อกันไฟ  เป็นต้น
แผนงานการรักษาความสงบ (00120)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน  (00121) 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,297,950 บาท

งบบุคลากร รวม 1,246,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,246,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 636,480 บาท

เงินเดือนพนักงาน(220100) ตั้งไว้  636,480 บาท   เพื่อจายเป็น
เงินเดือนพนักงาน สวน
ตําบล  จํานวน  2 ตําแหนง  2   อัตรา   แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนง  (220300)  ตั้งไว้  42,000  บาท  เพื่อจาย
เป็นเงินประจําตําแหนง ของนักบริหารงานการศึกษา  1
  ตําแหนง  1  อัตรา   แผนงานบริหารการศึกษา (00210
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 467,520 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง (220700)  ตั้งไว้ 467,520  บาท  เพื่อ
จายเป็นคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง  จํานวน   4 ตําแหนง   4  อัตรา   แผนงานการ
ศึกษา(00210)   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง (220700)  ตั้งไว้ 100,000  บาท  เพื่อ
จายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน   4 ตําแหนง   4
  อัตรา   แผนงานการศึกษา(00210)   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)     

งบดําเนินงาน รวม 2,015,950 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  (310100)  ตั้งไว้  100,000  บาท  เพื่อจายเป็นคา
ตอบแทน  ดังนี้    คาตอบแทนบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติราชการ
ให้แก องคการบริหารสวนตําบล  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ  ฯลฯ  แผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211)     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)  ตั้ง
ไว้  10,000  บาท   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลา
ราชการของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้างสวนตําบล 
 แผนงานการศึกษา  (00210)
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกันการศึกษา(00211

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)  ตั้งไว้  25,000
  บาท  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกบุตร
พนักงานสวนตําบล  และลูกจ้างประจํา  แผนงานการ
ศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)    
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ค่าใช้สอย รวม 1,758,950 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)  ตั้ง
ไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างเหมาบริการ  คนงาน
ทั่วไป  จํานวน  1 อัตรา  และเป็นคาเย็บหนังสือ  เข้าเลมทํา
ปก  คาธรรมเนียมตาง ๆ  คาถายเอกสาร  ฯลฯ  แผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  (00211)     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

คาเดินทางไปราชการ (320300)  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจาย
เป็นคาเดินทางไปราชการอบรมสัมมนาในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงานสวนตําบล และคาจัดงานโครงการ
ตาง  ๆ   คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาลง
ทะเบียน  และคาใช้จาย อื่น ๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรือ
อบรมสัมมนา  ฯลฯ แผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)

คาใช้จายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 20,000 บาท

คาใช้จายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล
เด็ก  (320400) ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็ก
แผนการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211)     
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คาใช้จายในการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา

จํานวน 28,000 บาท

คาใช้จายในการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา  (320600) ตั้งไว้  28,000  บาท   เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายในการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา  
แผนงานการศึกษา(00210) 
งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211)     

โครงการนิทรรศการ การศึกษาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

  คาใช้จายโครงการนิทรรศการ การศึกษาท้องถิ่น  ตั้ง
ไว้  20,000  บาท เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมนิทรรศการ การศึกษา
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ  2565  แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
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สนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1,610,950 บาท

1. คาใช้จายในการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน  6 ศูนย จํานวน  213
  คน  จํานวน 245  วัน
งบประมาณที่ตั้งไว้  1,095,885  บาท  ยอด  ณ  (วันที่ 10 กค
 2564  และเพิ่มจํานวน เด็กอีก  30  คน)ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3924 ลว.8
 กรกฎาคม 2564

2. คาใช้จายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  จํานวน  6  ศูนย  จํานวน  182 คน  งบประมาณที่ตั้ง
ไว้  309,400  บาท
(จํานวนเด็ก ยอด ณ  วันที่ 10    กรกฎาคม 2564 )
3. คาใช้จายในการจัดการศึกษา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน  6 ศูนย  นักเรียน จํานวน  182  คน  ดังนี้
  - คาหนังสือเรียน คนละ  200  บาท  ตั้งไว้  36,400 บาท
  - คาอุปกรณการเรียน คนละ  200  บาท  ตั้งไว้  36,400บาท
  - คาเครื่องแบบนักเรียน  คนละ  300  บาท  ตั้งไว้  54,600
 บาท
  -  คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ  430  บาท  ตั้งไว้  78,260
  บาท     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  ตั้งไว้   10,000   บาท  เพื่อ
จาย เป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
การซอมทรัพยสิน       
 แผนงานการศึกษา  (00210) 
งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211)
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 60,000 บาท

วัสดุกอสร้าง (330600) ตั้งไว้ 60,000  บาท เพื่อจายเป็นเงินคา
จัดซื้อวัสดุกอสร้าง วัสดุประปา ในการซอมแซมในอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน  6  ศูนย แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 62,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

คาไฟฟ้า (340100)ตั้งไว้  30,000  บาท เพื่อจายเป็นคากระแส
ไฟฟ้า ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตําบลหนอง
ซน  จํานวน  6 ศูนย  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 32,000 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้  32,000  บาท  เพื่อจาย
เป็นคาโทรสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับโทร
คมนาคม อินเตอรเน็ต  
และคาสือสารอื่นๆ   ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่ตําบลหนอง
ซน  แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบลงทุน รวม 36,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 36,000 บาท

1. เครื่องความพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานสํานัก
งาน * ราคา 16,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) และ 6 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญานนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง โดยมีความเร็วสัญญาณในนาฬิกาสูงสุดไมน้อย
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กวา 3.5 GHz จํานวน 1 หนวย
    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 4 GB
    - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
    - มีจอภาพที่รองรับความระเอียดไมน้อย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network lnterface) 
แบบ  10/100/1000 Base- T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (lnternal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
     - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (lEEE 802.11 ac) 
และ Bluetoo

2.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) ราคา 4,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
    - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
    - มีความระเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200 x 1,200 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
 ไมน้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
    - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm)
    - มีชองเชื่อตอ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
    - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
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ขนาดของกระดาษเองได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,835,670 บาท
งบบุคลากร รวม 4,079,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,079,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,452,680 บาท

เงินเดือนพนักงานข้าราชการครู 2,452,680 บาท  เพื่อจายเงิน
เดือนให้กับพนักงานข้าราชการครู จํานวน  7  อัตรา 
แผนงานการศึกษา  (00210)   
 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 450,000 บาท

คาวิทยฐานะสําหรับข้าราชการหรือพนักงานครู บุคคลากรทาง
การศึกษา   ตั้งไว้  450,000  บาท  แผนงานการ
ศึกษา  (00210)    งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,140,360 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง  (220200)  ตั้งไว้  1,140,360
  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป  
จํานวน    7  ตําแหนง    7  อัตรา  แผนงานการศึกษา ( 00210
)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)""     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เงินเพิ่มตาง  ๆ ของพนักงานจ้าง ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป  ตั้งไว้  36,000 บาท  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง  ๆ  ของ
พนักงานจ้าง  แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัย
เรียนประถมศึกษา (00212)     

งบดําเนินงาน รวม 2,270,630 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

คาใช้จายตามโครงการวันเด็กแหงชาติ   ตั้ง
ไว้  100,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ  ประจําปี  พ.ศ.  2564 แผนงานการ
ศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียน และประถม
ศึกษา (00212)      

โครงการสงเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผานการเลนด้วย
สนามเด็กเล็กสร้างปัญญา

จํานวน 50,000 บาท

คาดําเนินการโครงการสงเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่น
ไทย ผานการเลนด้วยสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา ตั้งไว้  50,000
 บาท  
 แผนงานการศึกษา (00210)   งานระดับกอนวัยเรียน  และ
ประถมศึกษา (00212)  

ค่าวัสดุ รวม 2,120,630 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,120,630 บาท

คาอาหารเสริม(นม) (330400) ตั้งไว้  2,120,630 บาท  เพื่อจาย
เป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หนอง
ซน จํานวน  213  คน  และนักเรียนในโรงเรียน สพฐ ในเขตพื้นที่
ตําบลหนองซน   จํานวน  830  คน ณ วัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2564  รวม 1,043  คน  จํานวน 260  วัน แผน
งานการศึกษาทั่วไป (00210) งานระดับกอนวัยเรียน และประถม
ศึกษา(00212) ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3924  ลง
วันที่   8 กรกฎาคม พ.ศ.  2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,486,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,486,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน จํานวน 6 
โรงเรียน

จํานวน 3,486,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ (610200) ตั้งไว้  3,486,000 บาท อุด
หนุนสวนราชการเพื่อจายตามโครงการอาหารกลาง
วัน  จํานวน  200  วัน  สําหรับนักเรียน ตามโรงเรียนดังนี้  (1
) โรงเรียนบ้านคําแมนาง (2) โรงเรียนบ้านนานอ (3) โรงเรียน
บ้านชัยมงคล (4) โรงเรียนเพียงหลวง  10 (5) โรงเรียนบ้านหนอง
ซน              (6)   โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา   รวม 830  คน  ณ
 วันที่ 10  กรกฎาคม  ๒๕๖๔               
 (ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3924 ลว. 8
 กรกฎาคม 2564)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,444,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,164,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

คาตอบแทน อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น    จํานวน  2  คน  ตั้ง
ไว้  144,000  บาท  เป็นคาตอบแทน และคาฝึกอบรมอาสามัค
ครบริบาลท้องถิ่น  แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการ
สาธารณสุข และสาธารณสุขอื่น (00223) (ตามระเบียบมหาดไทย
วาด้วยอาสาสมัตรบริบาลท้องถิ่นของ อปท.และการเบิกจายคาใช้
จาย พ.ศ. 2562 
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มด 0819.2/ ว 2318 ลว 21 เมษายน 2564
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ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

คาใช้จายตามโครงการรณรงคการคัดแยกขยะในชุมชนตําบล
หนองซน ประจําปี 2565  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคา
ใช้จายในโครงการรณรงคการคัดแยกขยะในชุมชนตําบลหนอง
ซน 
แผนงานสาธารณะสุข  (00220)  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)     

โครงการจ้างเหมาบริการหนวยกู้ชีพฉุกเฉิน จํานวน 720,000 บาท

คาใช้จายตามโครงการจ้างเหมาบริการหนวยกู้ชีพฉุกเฉินตําบล
หนองซน   ตั้งไว้  720,000   บาท  เพื่อจายเป็น คาใช้จายใน
โครงการจ้างเหมาบริการหนวยกู้ชีพฉุกเฉินตําบลหนองซน    แผน
งานสาธารณสุข (00220)   งานบริการสาธารณสุข และงาน
สาธารณสุขอื่น  (00223)     

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 150,000 บาท

คาใช้จายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก ประจําปี 2565
ตั้งไว้  150,000  บาท  เพื่อใช้จายในการจัดกิจกรรม รณรงค
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ประจําปี  2565
แผนงานสาธารณะ  (00220)  
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น (00223)    
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 จํานวน 50,000 บาท

คาใช้จายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อใช้จายในการจัดกิจกรรม รณรงค
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  ประจําปี  2565  
แผนงานสาธารณะ  (00220)  
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น (00223)    

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 10,000 บาท

คาใช้จายโครงการป้องกันและควบคุมติดตอ
ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อใช้จายในการจัดกิจกรรม รณรงค
ป้องกันและควบคุมโรคติดตอ ประจําปี  2565  
แผนงานสาธารณะ  (00220)  
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น (00223)    

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

จํานวน 50,000 บาท

คาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจําปี  2565  แผนงานสาธารณ
สุข  (00220)  งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข
อื่น(00223)  
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  (331200)  ตั้งไว้  20,000
  บาท  เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อวัสดุการแพทย   ในการ (Otos)  
ปฏิบัติกู้ชีพเบื้องต้น (FR) เชนถุงมือ  ผ้าปิดปาก  ผ้าพัน
แผล  สําลี  น้ํายาล้างแผล   ออกชิเจน 
เครื่องวัดความดัน ฯลฯ  แผนงานสาธารณสุข (00220
) งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น  (00223)     

งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน ตามโครงการพระราชดําริฯ ด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 280,000 บาท

  เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน ตั้งไว้ 280,000 บาทเพื่อจาย
เป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณ
สุข  จํานวน   14  หมูบ้านๆละ 20,000  บาท     

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,362,400 บาท

งบบุคลากร รวม 827,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 827,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 617,280 บาท

  เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  (220100)  ตั้งไว้  617,280
  บาท  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  2
  ตําแหนง  จํานวน  2  อัตรา  แผนงานสังคมสงเคราะห  (00110
)  งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห (00111)     
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนง ( 220300)  ตั้งไว้  42,000  บาท  เพื่อจาย
เป็นเงินประจําตําแหนงให้กับนักบริหารงานสวัสดิการสังคม  แผน
งานสังคมสงเคราะห  (00110)  งานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห  (00111)     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 159,420 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)  ตั้งไว้  159,420 บาท  เพื่อ
จายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  
ตําแหนง  1  อัตรา  แผนงานสังคมสงเคราะห  (00110)  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 8,700 บาท

เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงานจ้าง  (220700 )  ตั้งไว้  8,700
  บาท  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ  ชั่วคราวให้แกพนักงาน
จ้างตามภารกิจ จํานวน  1  อัตรา  แผนงานสังคม
สงเคราะห (00110)  
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห  (00111)    

งบดําเนินงาน รวม 535,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น    (310100)  ตั้งไว้  60,000 บาท เพื่อจายเป็น คา
ตอบแทน  ดังนี้  
-บุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติราชการให้แก อบต.
 -  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ฯลฯ  
แผนงานสังคมสงเคราะห (00110)  งานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห  (00111) ""     
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)  ตั้ง
ไว้  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนนอกเวลาราชการให้
กับพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้างแผนงานสังคม
สงเคราะห (00110)  
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห  (00111)     

ค่าใช้สอย รวม 465,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)  ตั้ง
ไว้ 10,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างเหมาบริการ  คาเย็บ
หนังสือ  เข้าเลมทําปก  คาธรรมเนียมตาง ๆ  คาถาย
เอกสาร  แผนงานสังคมสงเคราะห (00110)  งานสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห  (00111)        

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการซอมแซมที่อยูอาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้
เพื่อเทิดไท้องคราชัน

จํานวน 25,000 บาท

คาใช้จายตามโครงการซอมแซมที่อยูอาศัยให้กับประชาชน
ผู้ยากไร้เพื่อเทิดไท้องคราชัน  ตั้งไว้ 
 25,000  บาท  
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการซอมแซมที่อยูอาศัยให้
กับประชาชนผู้ยากไร้เพื่อเทิดไท้องคราชันตําบลหนองซน  
แผนงานสังคมสงเคราะห (00110)  
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห(00111)    
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คาใช้จายตามโครงการนครพนมเมืองสะอาดคนในชาติเป็นสุขตําบล
หนองซน

จํานวน 70,000 บาท

คาใช้จายตามโครงการนครพนมเมืองสะอาดคนในชาติเป็นสุข
ตําบลหนองซน ตั้งไว้ 70,000 บาท   เพื่อจายเป็น คาใช้จายตาม
โครงการนครพนมเมืองสะอาดคนในชาติเป็นสุขตําบลหนอง
ซน   ประจําปี  2565   แผนงานสังคมสงเคราะห (00110)  งาน
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห (00111)    

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมและสงเสริมการประกอบอาชีพให้กับ
ราษฎรในเขตพื้นที่ตําบลหนองซน

จํานวน 30,000 บาท

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมและสงเสริมการประกอบอาชีพให้
กับราษฎรในเขตพื้นที่ตําบลหนองซน   ตั้งไว้ 30,000  บาท  เพื่อ
จายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมและสงเสริมการประกอบ
อาชีพให้กับราษฎรในเขตพื้นที่ตําบลหนองซน  แผนงานสังคม
สงเคราะห  (00110)  งานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห (00111)     

คาใช้จายตามโครงการพระราชดําริตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 35,000 บาท

คาใช้จายตามโครงการพระราชดําริตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง  ตั้งไว้  35,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาม
โครงการพระราชดําริตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  แผน
งานสังคมสงเคราะห  (00110)  งานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห (00111)      

คาใช้จายตามโครงการสงเคราะหผู้ด้อยโอกาส ยากจน ไร้ที่พึ่ง จํานวน 10,000 บาท

คาใช้จายตามโครงการสงเคราะหผู้ด้อยโอกาส ยากจน ไร้ที่
พึ่ง  ตั้งไว้  10,000    บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ
สงเคราะหผู้ด้อยโอกาส ยากจน ไร้ที่พึ่ง   แผนงานสังคม
สงเคราะห (00110)  งานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห  (00111)     
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คาใช้จายสนับสนุนเด็กนักเรียนที่ยากไร้ในเขตตําบลหนองซน จํานวน 200,000 บาท

คาใช้จายสนับสนุนเด็กนักเรียนที่ยากไร้ในเขตตําบลหนอง
ซน   ตั้งไว้  
200,000  บาท    เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนเด็กนักเรียนที่
ยากไร้ในเขตตําบลหนองซน  แผนงานสังคมสงเคราะห (00110
)  งานสว้สดิการและสังคมสงเคราะห (00111

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  20,000  บาท    จาย
เป็นคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ   คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียน  และ
คาใช้จายอื่น  ๆ  ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล   ไปอบรมสัมนาในราชอาณาจักร  นอกราช
อาณาจักร   แผนงานสังคมสงเคราะห (00110)  งานสวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห (00111)     

โครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่เรียนรู้น้อมนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามทฤษฎีใหมประยุกต สู "โคก หนอง นา 
โมเดล"

จํานวน 20,000 บาท

โครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่เรียนรู้น้อมนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามทฤษฎีใหม
ประยุกต สู "โคก หนอง นา โมเดล" ตั้งไว้  20,000  บาท  แผน
งานสังคมสงเคราะห (00110)  งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห (00111)

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพกลุมสตรี ตําบลหนองซน จํานวน 15,000 บาท

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพกลุมสตรี ในเขต
พื้นที่ตําบลหนองซน   ตั้งไว้ 15,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพกลุมสตรี ในเขตพื้นที่ตําบล
หนองซน  แผนงานสังคมสงเคราะห  (00110)  งานสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห (00111)     
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โครงการสงเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ตําบลหนองซน จํานวน 15,000 บาท

คาใช้จายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตําบลหนอง
ซน  ตั้งไว้  15,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาม  โครงการ
สงเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตําบลหนองซน  แผนงานสังคม
สงเคราะห  (00110)  งานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห (00111)     

โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองซน จํานวน 15,000 บาท

คาใช้จายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน  
ตําบลหนองซน  ตั้งไว้  15,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ตาม   
โครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองซน
แผนงานสังคมสงเคราะห  (00110)  
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห (00111)     

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 6,035,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

         
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (330200) ตั้งไว้  100,000  บาท  เพื่อจาย
เป็นเงินคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณและไฟฟ้าตาง  ๆ  สําหรับไว้ซอม
เปลี่ยนไฟฟ้าในอาคารที่ทําการและอาคารสถานที่ในความดูแล
และรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  (00241)     
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

 วัสดุกอสร้าง (330600)ตั้งไว้  100,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงิน
คาจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย ลูกรัง เหล็ก ทอประปา ข้อตอ  ข้อ
งอ และวัสดอุปกรณอื่นในงานกอสร้างและงานซอมแซม
ประปา  เป็นต้น แผนงานการเคหะและชุมชน  (00240
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน          

งบลงทุน รวม 5,835,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,835,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้าง ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายดอนปู่ตา - ห้วย
ทราย บ้านนาดี หมูที่ 13

จํานวน 350,000 บาท

โครงการกอสร้าง ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายดอนปู่ตา - ห้วย
ทราย บ้านนาดี หมูที่ 13  กมที่ 0+000 ถึง กมที่.  0+750  ผิว
จราจร กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 750.00 เมตร   โดยการลงดินเสริม
คันทาง จํานวน 1,800 ลูกบาศกเมตร ลงลูกรังเสริมผิว
จราจร จํานวน 1,350 ลูกบาศกเมตร พร้อมลงทอ คสล
.ขนาด 0.80x1.00 เมตร จํานวน 1 จุดๆละ 8 ทอน และ ลง
ทอ คสล.ขนาด 0.40x1.00 เมตร จํานวน 1 จุดๆละ 8 ทอน  ตั้ง
ไว้  350,000.-บาท(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามแบบ
แปลน ของ อบต.หนองซน กําหนด  แผนงานเคหะและชุมชน คา
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง ประเภท คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดีเหนือ หมูที่ 5  
ตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม สายนาดี – อีสาน
เขียว

จํานวน 280,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดีเหนือ หมู
ที่ 5  ตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม สายนาดี – 
อีสานเขียว ชวง  กมที่ 0+080  ถึง  กมที่ 0+180  ปริมาณ
งาน  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  หรื
อมีพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา  500.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานถนน คสล
. ของกรมการปกครอง เลขที่ ท1-01  ตั้งไว้ 280,000.- บาท(สอง
แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ป้าย แผนงานเคหะและชุมชน คาที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง ประเภท คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวาท หมูที่ 11  
ตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม สายโนนสวาท - ป่า
หว้าน เชื่อม สายรพช-นาดงเกา

จํานวน 294,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวาท หมู
ที่ 11  ตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม สายโนน
สวาท - ป่าหว้าน เชื่อม สายรพช-นาดงเกา ชวง    ปริมาณ
งาน  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  หรื
อมีพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา  520.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานถนน คสล
. ของกรมการปกครอง เลขที่ ท1-01  ตั้งไว้ 294,000.- บาท(สอง
แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ป้าย แผนงานเคหะและชุมชน คาที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง ประเภท คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านเทพนิ
มิตร หมูที่ 9  ตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม ชวง 
หลังโรงเรียนเพียงหลวง 10 ถึง บ้านนางสมพร ทิพยมงคลกุล

จํานวน 462,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านเทพ
นิมิตร หมูที่ 9  ตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม ชวง หลังโรงเรียนเพียงหลวง 10 ถึง บ้านนาง
สมพร ทิพยมงคลกุล  กม.ที่. 0+280 ถึง  กม.ที่. 0+445 ปริมาณ
งาน กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  หรือ
มีพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา 825.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานถนน คสล
. ของกรมการปกครอง เลขที่ ท1-01  ตั้งไว้ 462,000.- บาท (สี่
แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ป้าย แผนงานเคหะและชุมชน คาที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง ประเภท คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านนานอ 
หมูที่ 3 ตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม ชวงบ้านนาง
จิตติยา ธานิง ถึง บ้านนายเกรียงศักดิ์ โคตรคํา

จํานวน 294,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านนา
นอ หมูที่ 3 ตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม ชวง
บ้านนางจิตติยา ธานิง ถึง บ้านนายเกรียงศักดิ์ โคตรคํา ชวง กม
.ที่. 0+000 ถึง  กม.ที่. 0+130 ปริมาณ
งาน กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  หรือ
มีพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา 520.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหลทางข้างละ 0.50เมตร ตามแบบมาตรฐานถนน คสล
. ของกรมการปกครอง เลขที่ ท1-01  ตั้งไว้ 294,000.- บาท(สอง
แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ป้าย แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (00310) งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านสาม
แยก หมูที่ 4 ตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม ชวงบ้าน
นายอําพร  วงษา  ถึง บ้านนายพรภิรมย  ชอมะลิ

จํานวน 371,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านสาม
แยก หมูที่ 4 ตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม ชวง
บ้านนายอําพร  วงษา  ถึง บ้านนายพรภิรมย  ชอมะลิ ชวง กม
.ที่. 0+000 ถึง  กม.ที่. 0+164  ปริมาณ
งาน กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 164.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  หรือ
มีพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา 656.00 ตารางเมตร ลงทอ คสล
. ขนาด 0.40x1.00 เมตร จํานวน 1 จุดๆ ละ 5 ทอน พร้อมลง
ลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานถนน คสล
. ของกรมการปกครอง เลขที่ ท1-01  ตั้งไว้ 371,000.- บาท(สาม
แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ป้าย แผนงานเคหะและชุมชน คาที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง ประเภท คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ  

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านหนอง
ซน หมูที่ 1 ตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม ชวงบ้าน
นายสมรักษ  หาญจิตร ถึง บ้านนายทองอินทร ยะประภา

จํานวน 137,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้าน
หนองซน หมูที่ 1 ตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม ชวงบ้านนายสมรักษ  หาญจิตร ถึง บ้านนายทอง
อินทร ยะประภา ชวง กม.ที่. 0+000 ถึง  กม.ที่. 0+060  ปริมาณ
งาน กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา 240.00 ตารางเมตร ลงทอ คสล
. ขนาด 0.40x1.00 เมตร จํานวน 1 จุดๆ ละ 6 ทอน พร้อมลง
ลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานถนน คสล
. ของกรมการปกครอง เลขที่ ท1-01  ตั้งไว้ 137,000.- บาท(หนึ่ง
แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ป้าย แผนงานเคหะและชุมชน คาที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง ประเภท คากอสร้างสิ่งสาธารณูประการ
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โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยม สายนาดี - วังมน บ้านนาดีใต้ หมูที่ 
6 ตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม

จํานวน 381,000 บาท

โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยม สายนาดี - วังมน บ้านนาดีใต้ หมู
ที่ 6 ตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม ปริมาณ
งาน กว้าง  2.40  เมตร สูง  2.40 เมตร  ยาว  6.00  เมตร จํานว
น 2 ชองทาง  ตามแบบมาตรฐานทอเหลี่ยม คสล. ของกรมทาง
หลวงชนบท   แบบเลขที่  ทช -5-203/45 และแบบ ทช
 - 5 - 204/45)   ตั้งไว้  381,000.-บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่ง
พันบาทถ้วน) พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย แผนงาน
เคหะและชุมชน คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง ประเภท คากอสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการกอสร้างประปาบาดาลหอถังสูงขนาด 10 ลูกบาศกเมตร (ถัง
ไฟเบอรกลาส 4 ลูก) บ้านชัยมงคล หมูที่  7ตําบลหนองซน อําเภอ
นาทม จังหวัดนครพนม

จํานวน 459,000 บาท

โครงการกอสร้างประปาบาดาลหอถังสูงขนาด 10 ลูกบาศก
เมตร (ถังไฟเบอรกลาส 4 ลูก) บ้านชัยมงคล หมูที่  7ตําบลหนอง
ซน อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม ปริมาณงาน หอถัง
สูง ขนาด 10 ลูกบาศกเมตร (ถังไฟเบอรกลาส 4 ลูก) พร้อมเดิน
ทอประปาจายน้ํา ขนาด  เส้นผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ยาว 625
 เมตร (ตามแบบสวนบริหารจัดการน้ํา สํานักงานทรัพยากร
น้ํา ภาค 10) พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย   ตั้ง
ไว้  459,000.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) แผนงาน
เคหะและชุมชน คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง ประเภท คากอสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู แบบมีฝาปิดภายในหมูบ้าน 
บ้านคําแมนาง  หมูที่ 2 ตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม   จํานวน 2 จุด  จุดที่ 1   บ้านนางออนศรี ศรีสมจักร  ถึง 
บ้านนางสุทธินี วงคเข็มมา  จุดที่  2  ชวงบ้านนายไพลวัลย ชมภู ถึง 
บ้านนางพลอย ใจสมบัติ

จํานวน 279,000 บาท

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู แบบมีฝาปิดภายในหมู
บ้าน บ้านคําแมนาง  หมูที่ 2 ตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม   จํานวน 2 จุด  จุดที่ 1 ชวง กมที่ 0+117 ถึง กม
.ที่ 0+150  บ้านนางออนศรี ศรีสมจักร  ถึง บ้านนางสุทธินี วงค
เข็มมา  ปริมาณงาน กว้าง 0.40 เมตร ยาว 33.00  เมตร   ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร จุดที่ 2  ชวง กมที่ 0+000 ถึง กม
.ที่ 0+100 ชวงบ้านนายไพลวัลย ชมภู ถึง บ้านนางพลอย ใจ
สมบัติ ปริมาณงาน กว้าง 0.40  เมตร ยาว  100.00   เมตร   ลึก
เฉลี่ย 0.50  เมตร  รวมความยาว
ทั้ง 2 จุด รวม  133.00  เมตร  ตั้งไว้  279,000.-บาท (สองแสน
เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามแบบแปลน ของ อบต.หนอง
ซน กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย แผนงาน
เคหะและชุมชน คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง ประเภท คากอสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู แบบมีฝาปิดภายในหมูบ้าน 
บ้านนาดีพัฒนา หมูที่ 14 ตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม  บ้านนายเคน  โมธรรม ถึงบ้านนายเหง้า  โมธรรม

จํานวน 130,000 บาท

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู แบบมีฝาปิดภายในหมู
บ้าน บ้านนาดีพัฒนา หมูที่ 14 ตําบลหนองซน อําเภอนาทม
 จังหวัดนครพนม ชวง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+062 ชวง บ้าน
นายเคน  โมธรรม ถึงบ้านนายเหง้า  โมธรรม ปริมาณ
งาน   กว้าง 0.40 เมตร ยาว 62.00  เมตร   ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร  ตั้งไว้  130,000.-บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นบาท
ถ้วน) ตามแบบแปลน ของ อบต.หนองซน กําหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย แผนงานเคหะและชุมชน คาที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง ประเภท คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู แบบมีฝาปิดภายในหมูบ้าน 
บ้านนาดีเหนือ หมูที่ 5 ตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม  บ้านนางบัญญัติ โมธรรม  ถึง บ้านนางเพ็ง โมธรรม

จํานวน 126,000 บาท

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู แบบมีฝาปิดภายในหมู
บ้าน บ้านนาดีเหนือ หมูที่ 5 ตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม ชวง กม.ที่ 0+042 ถึง กม.ที่ 0+102 บ้านนาง
บัญญัติ โมธรรม  ถึง บ้านนางเพ็ง โมธรรม     ปริมาณ
งาน กว้าง 0.40 เมตร ยาว 60.00  เมตร   ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร  ตั้งไว้  126,000.-บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นหกพัน
บาทถ้วน) ตามแบบแปลน ของ อบต.หนองซน กําหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย แผนงานเคหะและชุมชน คาที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง ประเภท คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู แบบมีฝาปิดภายในหมูบ้าน 
บ้านโนนสะอาด หมูที่ 12 ตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม  บ้านนางวาสนา มุงธิราช ถึง บ้านนายสําราญ พันธสิ่ว

จํานวน 304,500 บาท

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู แบบมีฝาปิดภายในหมู
บ้าน บ้านโนนสะอาด หมูที่ 12 ตําบลหนองซน อําเภอนาทม
 จังหวัดนครพนม ชวง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+145 บ้านนาง
วาสนา มุงธิราช ถึง บ้านนายสําราญ พันธสิ่ว  ปริมาณ
งาน กว้าง 0.40 เมตร ยาว 145.00  เมตร   ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร  ตั้งไว้  304,500.-บาท (สามแสนสี่พันห้าร้อย
บาทถ้วน) ตามแบบแปลน ของ อบต.หนองซน กําหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย แผนงานเคหะและชุมชน คาที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง ประเภท คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

วันที่พิมพ : 21/1/2565  11:51:25 หน้า : 45/58



โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู แบบมีฝาปิดภายในหมูบ้าน 
บ้านแสนสําราญ หมูที่ 10 ตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม ชวง สามแยก บ้าน บ้านนางเติม  คําอินทร  ถึง บ้านนาย
มานพ สีหาราช

จํานวน 283,000 บาท

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู แบบมีฝาปิดภายในหมู
บ้าน บ้านแสนสําราญ หมูที่ 10 ตําบลหนองซน อําเภอนาทม
 จังหวัดนครพนม ชวง สามแยก บ้าน บ้านนางเติม  คํา
อินทร  ถึง บ้านนายมานพ สีหาราช  ปริมาณ
งาน กว้าง 0.40 เมตร ยาว 135.00  เมตร   ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร  ตั้งไว้  283,000.-บาท(สองแสนแปดหมื่นสาม
พัรบาทถ้วน)  ตามแบบแปลน ของ อบต.หนองซน กําหนด พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้ายแผนงานเคหะและชุมชน คา
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง ประเภท คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู แบบมีฝาปิดภายในหมูบ้าน 
บ้านหนองซน หมูที่ 1 ตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม 
 บ้านนางสมหมาย เชิดสะภู ถึง บ้านนายสมศรี เชิดสะภู

จํานวน 197,000 บาท

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู แบบมีฝาปิดภายในหมู
บ้าน บ้านหนองซน หมูที่ 1 ตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม ชวง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+094 บ้านนางสม
หมาย เชิดสะภู ถึง บ้านนายสมศรี เชิดสะภู ปริมาณ
งาน กว้าง 0.40 เมตร ยาว 94.00  เมตร   ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร  ตั้งไว้  197,000.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) ตามแบบแปลน ของ อบต.หนองซน กําหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย แผนงานเคหะและชุมชน คาที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง ประเภท คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู แบบมีฝาปิดภายในหมูบ้าน 
บ้านหนองซน หมูที่ 1 ตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม 
บ้านนายสนิท บุตรสอน  ถึง ศาลาริมฝังหนองซน

จํานวน 231,000 บาท

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู แบบมีฝาปิดภายในหมู
บ้าน บ้านหนองซน หมูที่ 1 ตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม ชวง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+110 บ้านนายสนิท บุตร
สอน  ถึง ศาลาริมฝังหนองซน  ปริมาณ
งาน กว้าง 0.40 เมตร ยาว 110.00  เมตร   ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร  ตั้งไว้  231,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่ง
พันบาทถ้วน) ตามแบบแปลน ของ อบต.หนองซน กําหนด พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย แผนงานเคหะและชุมชน คา
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง ประเภท คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู แบบมีฝาปิดภายในหมูบ้าน 
บ้านหนองซน หมูที่ 8 ตําบล  หนองซน อําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม   จํานวน 2 จุด  จพที่ 1  บ้านนางสุนันทา พุทธโส ถึง 
บ้านนางรัตนนา  สายยงค  จุดที่ 2  ชวง กมที่ 0+062 ถึง กม.ที่ 
0+148 ชวงบ้านนายเคน พุทธกัง  ถึง บ้านนายสวัสดิ์  เชิดสะภู

จํานวน 317,000 บาท

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู แบบมีฝาปิดภายในหมู
บ้าน บ้านหนองซน หมูที่ 8 ตําบล  หนองซน อําเภอนาทม
 จังหวัดนครพนม   จํานวน 2 จุด  จุดที่ 1 ชวง กม
ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+065  บ้านนางสุนันทา พุทธโส ถึง บ้าน
นางรัตนนา  สายยงค  ปริมาณ
งาน กว้าง 0.40 เมตร ยาว 65.00  เมตร   ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร จุดที่ 2  ชวง กมที่ 0+062 ถึง กม
.ที่ 0+148 ชวงบ้านนายเคน พุทธกัง  ถึง บ้านนายสวัสดิ์  เชิดสะ
ภู ปริมาณงาน กว้าง 0.40  เมตร ยาว  86.00   เมตร   ลึก
เฉลี่ย 0.50  เมตร  รวมความยาว
ทั้ง 2 จุด  รวม  151.00  เมตร  ตั้งไว้  317,000.-บาท (สามแสน
หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามแบบแปลน ของ อบต.หนอง
ซน กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย แผนงาน
เคหะและชุมชน คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง ประเภท คากอสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซม ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาดี – 
โนนอุดมดี (ชวงที่ 2) บ้านนาดีใต้ หมูที่ 6 ตําบลหนองซน อําเภอ
นาทม จังหวัดนครพนม

จํานวน 260,000 บาท

โครงการปรับปรุงซอมแซม ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาดี – 
โนนอุดมดี (ชวงที่ 2) บ้านนาดีใต้ หมูที่ 6 ตําบลหนองซน อําเภอ
นาทม จังหวัดนครพนม กมที่ 0+750 ถึง กมที่.  1+350  ผิว
จราจร กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 600.00 เมตร   โดยการลงดินเสริม
คันทาง จํานวน 1,200 ลูกบาศกเมตร ลงลูกรังเสริมผิว
จราจร จํานวน 1,080 ลูกบาศกเมตร พร้อมลงทอ คสล
. ขนาด 0.40x1.00 เมตร จํานวน 3 จุดๆ ละ 8 ทอน  ตั้ง
ไว้  260,000.-บาท(สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามแบบ
แปลน ของ อบต.หนองซน กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ป้าย  แผนงานเคหะและชุมชน คาที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง ประเภท คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซม ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองไชย
วาน - บัวโคก  บ้านนาดีใต้ หมูที่ 6 ตําบลหนองซน อําเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม

จํานวน 274,500 บาท

โครงการปรับปรุงซอมแซม ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนอง
ไชยวาน - บัวโคก  บ้านนาดีใต้ หมูที่ 6 ตําบลหนองซน อําเภอ
นาทม จังหวัดนครพนม กมที่ 0+0 00 ถึง กมที่.  1+300  ผิว
จราจร กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 1,300.00 เมตร   โดยการลงดิน
เสริมคันทาง กมที่ 0+700 ถึง กม
ที่ 1+300 จํานวน 1,080ลูกบาศกเมตร พร้อมลงลูกรังเสริมผิว
จราจร กมที่ 0+000 ถึง 1+300 จํานวน 1,170 ลูกบาศก
เมตร และลงทอ คสล. ขนาด 0.40x1.00 
เมตร จํานวน 3 จุดๆ ละ 8 ทอน  ตั้งไว้  274,500.-บาท(สองแสน
เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามแบบแปลน ของ อบต.หนอง
ซน กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย แผนงาน
เคหะและชุมชน คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง ประเภท คาปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง
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โครงการปรับปรุงซอมแซม ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองซน 
– โปรงไผ บ้านหนองซน หมูที่ 8  ตําบลหนองซน อําเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม

จํานวน 80,000 บาท

โครงการปรับปรุงซอมแซม ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนอง
ซน – โปรงไผ บ้านหนองซน หมูที่ 8  ผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,500.00 เมตร โดยลงลูกรังพร้อม
เกรดเกลี่ยตกแตงเรียบ บริเวณที่เป็นหลุมเป็นบอ
จํานวน 340.00 ลูกบาศกเมตร พร้อมลงทอ คสล
. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. จํานวน 1 จุดๆละ 6 ทอน ตั้ง
ไว้ 80,000.-บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ตามแบบแปลน ของ อบต
.หนองซน กําหนด แผนงานเคหะและชุมชน คาที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง ประเภท คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี  บ้าน
นาดีพัฒนา หมูที่ 14 ตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม

จํานวน 80,000 บาท

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
ดี  บ้านนาดีพัฒนา หมูที่ 14 ตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม ปริมาณงาน โดยการเปลี่ยนหลังคาอาคารศุนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาดี   ตั้งไว้  80,000.-บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ตาม
แบบแปลน ของ อบต.หนองซน กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ป้าย แผนงานเคหะและชุมชน คาที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง ประเภท คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองซน บ้านหนองซน หมูที่ ๑ ตําบลหนองซน อําเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม

จํานวน 150,000 บาท

โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองซน บ้านหนองซน หมูที่ ๑ ตําบลหนองซน อําเภอนาทม
 จังหวัดนครพนม ปริมาณงาน โดยการรื้อถอนเปลี่ยนหลังคาหอ
ประชุมอาคารสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองซน พื้นที่
หลังคา 194 ตารางเมตร  พร้อมซอมแซมฝ้าเพดานภายนอก
อาคาร 110 ตารางเมตร  และติดตั้งรางน้ําสังกะสี ความยาว
รวม 114 เมตร   ตั้งไว้  150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) ตามแบบแปลน ของ อบต.หนองซน กําหนด แผนงานเคหะ
และชุมชน คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง ประเภท คาปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง
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โครงการลงลูกรังบริเวณลานอเนกประสงคป่าช้าบ้านนาดีเหนือ บ้าน
นาดีเหนือ หมูที่ 5 ตําบลหนองซน อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม

จํานวน 60,000 บาท

โครงการลงลูกรังบริเวณลานอเนกประสงคป่าช้าบ้านนาดี
เหนือ บ้านนาดีเหนือ หมูที่ 5 ตําบลหนองซน อําเภอนาทม
 จังหวัดนครพนม ปริมาณงาน โดยการปรับเกลี่ย
พื้นที่ กว้าง  25.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลงลูกรังพร้อมเกรด
เกลี่ยตกแตงเรียบ จํานวน  500  ลูกบาศกเมตร ตั้ง
ไว้  60,000.-บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  ตามแบบแปลน ของ อบต
.หนองซน กําหนด ย แผนงานเคหะและชุมชน คาที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง ประเภท คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) (คากอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณปการ)

จํานวน 35,000 บาท

-คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) ตั้ง
ไว้  35,000   บาท  เพื่อจายเป็นคาดัชนีเพื่อประกอบการคํานวณ
หาคางานกอสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้  แผนงานเคหะ
และชุมชน คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้  20,000  บาท เพื่อเป็นคาใช้จาย
ตาม โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานสง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นําชุมชน  คณะกรรมการหมู
บ้าน  ประชาคมหมูบ้าน

จํานวน 20,000 บาท

 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู
บ้าน ประชาคมหมูบ้าน ตั้งไว้  20,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้
จายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นําชุมชน คณะ
กรรมการหมูบ้าน ประชาคมหมูบ้าน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธสามวัยต้านยาเสพติด ตําบลหนองซน จํานวน 200,000 บาท

คาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬาสัมพันธสามวัยต้านยาเสพติด
ตําบลหนองซน  ตั้งไว้  200,000  บาท   
และนันทนาการ    (00260) 
งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 783,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการบุญแขงเรือตําบลหนองซน จํานวน 150,000 บาท

คาใช้จายตามโครงการบุญแขงเรือ  ประจําปี 2565   ตั้ง
ไว้  150,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินคาใช้จายตามโครงการ
ประเพณีบุญแขงเรือ   ประจําปี 2565  
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)  
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)     
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คาใช้จายตามโครงการทําบุญขึ้นปีใหม จํานวน 20,000 บาท

คาใช้จายตามโครงการทําบุญขึ้นปีใหมประจําปี  2565
ตั้งไว้  20,000  บาทเพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการทําบุญ
ขึ้นปีใหม  ประจําปี  2565
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263

คาใช้จายตามโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 40,000 บาท

  คาใช้จายตามโครงการสืบสานประเพณีวันเข้า
พรรษา  ประจําปี  2565  ตั้งไว้  40,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงิน
คาใช้จายตามโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา   แผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันนทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263)     

คาใช้จายในงานประเพณีวันสงกรานต จํานวน 150,000 บาท

  คาใช้จายในงานประเพณีวันสงกรานต ประจําปี 2565
ตั้งไว้  150,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินคาใช้จายในงานประเพณี
วันสงกรานต ประจําปี 2565
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263)     

โครงการรวมกิจกรรมจัดงานพิธีบวงสรวงและสมโภชองคพญาศรีสัต
ตนาคราช

จํานวน 20,000 บาท

โครงการรวมกิจกรรมจัดงานบวงสรวงและงานสมโภชพระยาศรี
สัตตนาคราชประจําปี พ.ศ. 2565 ตั้งไว้  20,000  บาท เพื่อจาย
เป็นเงินคาใช้จายตามโครงการรวมกิจกรรมกรรมจัดงานบวงสรวง
และงานสมโภชพระยาศรีสัตตนาคราช ประจําปี พ.ศ
.  2565  ตามแผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการงาน
และประโยชนสุขของประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
งานและประโยชนสุขของประชาชน  ตั้งไว้  10,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการงานและประโยชนสุขของประชาชน  แผนงาน
ศาสนาและวัฒนธรรม งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 393,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 393,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนกิจการที่เป้นสาธารณประโยชน จํานวน 100,000 บาท

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอนาทม  จํานวน  100,000  บาทเพื่อ
จายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดทําเรือไฟจังหวัดนครพนมในชวง
วันออกพรรษาของทุกปี แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันนทนา
การ (00260) งานศาสนาวัฒนาธรรมท้องถิ่น (00263)

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลหนองซน จํานวน 293,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,536,700 บาท

งบบุคลากร รวม 2,236,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,236,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 496,700 บาท

เงินเดือนพนักงาน (00240)   ตั้งไว้ 496,700  บาท  เพื่อจายเป็น
เงินเดือนให้แกพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน  2  อัตรา   2  ตําแหนง  แผนงานอุตสาหกรรม
การโยธา (00310) งานบริหารงานทั่วไป(00311)     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงาน  (220200)  ตั้งไว้  24,000
  บาท  เพื่อจายเงินเพิ่มตาง  ๆ  ของพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน   1  ตําแหนง   1  อัตรา        
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา (00310) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสหากรรมการโยธา(00311)     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนง (220300)  ตั้งไว้  42,000  บาท  เพื่อจาย
เป็นเงินประจําตําแหนง  ให้กับนักบริหารงานชาง   จํานวน  1
  ตําแหนง  
1  อัตรา แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา (00310) งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสหากรรมการโยธา(00311) 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,558,680 บาท

 
คาตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)  ตั้งไว้  1,558,680
 บาท   เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงาน
จ้างทั่วไป  11 
ตําแหนง   11  อัตรา 
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา (00310) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสหากรรมการโยธา(00311) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 115,320 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงานจ้าง (220700)  ตั้ง
ไว้ 115,320 บาท  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง  ๆ ของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน  11  อัตรา   11 อัตรา แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา (00310) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสหากรรมการ
โยธา(00311) ตําแหนง 
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งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (310100)  ตั้งไว้ 100,000 บาท  เพื่อจายเป็นคา
ตอบแทน     ดังนี้
-บุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติราชการให้แก องคการบริหารสวน
ตําบล 
-เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษและตามที่ได้รับมอบ
หมาย
 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา(00310) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโยธา (00311)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      (310300)  
ตั้งไว้  20,000  บาท    เพื่อจายเป็นคาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง  แผนงาน
อุตสาหกรรมการโยธา(00310) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการโยธา (00311)

คาเชาบ้าน จํานวน 5,000 บาท

คาเชาบ้าน  (310400)  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาเชาที่
พัก  คาเชาซื้อหรือเชาซื้ออื่น  ๆ  ให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ
เบิกได้  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา(00310) งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโยธา (00311)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ((310500)  ตั้ง
ไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก
บุตรพนักงานสวนตําบล  แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา(00310) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
โยธา (00311)
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้  20,000  บาท เพื่อจาย
เป็นคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียน  และคา
ใช้จายอื่น  ๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาใน
ราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร  ของพนักงานสวนตําบล  
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา(00310) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมการโยธา (00311)

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)  ตั้งไว้  80,000
  บาท  เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างเหมาบริการ  คนงานทั่ว
ไป  จํานวน  1  อัตรา  และเป็นคาเย็บหนังสือ  เข้าเลมทําปก  คา
ธรรมเนียมตาง ๆ  คาถายเอกสาร  ฯลฯ 
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา(00310) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมการโยธา (00311)      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

คาซอมแซม ตั้งไว้   20,000   บาท  เพื่อจาย เป็นคาซอมแซม
บํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงการซอม
ทรัพยสิน  
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา(00310) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมการโยธา (00311)

วันที่พิมพ : 21/1/2565  11:51:25 หน้า : 56/58



ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร  (331400)  ตั้งไว้  35,000  บาท  เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  หมึกปริ้นเตอร  แผนซีดี   เมาส คีบอร
ด สายไฟ  สายแลน  ผงตลับหมึก  ฯลฯ
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา(00310) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมการโยธา (00311)    

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

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

  วัสดุการเกษตร (331000)ตั้งไว้ 20,000 บาท  เพื่อจายเป็นคา
ในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชย ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยวิทยาศาสตร ปุ๋ย
อินทรีย ต้นไม้
ต้นดอกไม้ ต้นพืชผักสวนครัว อุปกรณการทํา
เกษตร จอบ เสียม มีดฯลฯ
แผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร(00321)      

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา   จัดกิจกรรมตามโครงการปลูกป่า  จัดหาพันธ
ไม้  บํารุงรักษาป่า ของพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่ตําบลหนองซน   เพื่อ
จายเป็นคา   จัดกิจกรรมตามโครงการปลูกป่า  จัดหาพันธ
ไม้  บํารุงรักษาป่า ของพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่ตําบลหนองซน แผน
งานการเกษตร (00320) งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ(00321)  
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ตั้งไว้  20,000  บาท
แผนงานการเกษตร (00320) งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ(00321) 

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 200,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  (330900)  ตั้งไว้  200,000
   บาท    เพื่อจัดซื้อสารส้ม  คลอรีน  ทรายกรองน้ํา  ปูนขาว  
สําหรับระบบประปาหมูบ้าน  แผนงานการพาณิชย   (00330)  
งานกิจการประปา  (00332)     
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