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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 

อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 









คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนนทรี
อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 2,139,553.91 8,333,600.00 16,800,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,715,680.70 1,671,400.00 1,507,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 495,819.23 515,000.00 403,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 306,495.46 162,000.00 60,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 4,657,549.30 10,682,000.00 18,770,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 28,069,019.94 28,598,000.00 28,993,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

28,069,019.94 28,598,000.00 28,993,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,809,462.00 24,777,000.00 18,777,300.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

21,809,462.00 24,777,000.00 18,777,300.00

รวม 54,536,031.24 64,057,000.00 66,540,800.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนนทรี
อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 13,251,624.95 14,957,813.00 16,573,600.00

งบบุคลากร 15,311,306.06 18,873,780.00 19,083,700.00

งบดําเนินงาน 10,965,017.44 16,389,207.00 16,821,800.00

งบลงทุน 2,061,400.00 11,116,200.00 11,261,700.00

งบเงินอุดหนุน 2,804,367.02 2,720,000.00 2,800,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 44,393,715.47 64,057,000.00 66,540,800.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลนนทรี
อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,883,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,326,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,877,700

แผนงานสาธารณสุข 5,108,600

แผนงานสังคมสงเคราะห 180,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,130,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 170,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 620,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13,411,700

แผนงานการเกษตร 260,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 16,573,600

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 66,540,800



















รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลนนทรี

อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 9,046,726.21 10,554.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 269,118.24 30,823.26 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 1,560,177.65 7,733,600.00 106.89 % 16,000,000.00
     ภาษีป้าย 555,112.00 537,999.00 600,000.00 33.33 % 800,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 9,870,956.45 2,139,553.91 8,333,600.00 16,800,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 5,587.20 5,635.70 10,000.00 -40.00 % 6,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 720,830.00 795,730.00 800,000.00 12.50 % 900,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

12,190.00 11,280.00 15,000.00 -86.67 % 2,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 6,081.00 25,692.00 50,000.00 -70.00 % 15,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,540.00 2,010.00 6,000.00 -50.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 5,860.00 6,392.00 10,000.00 -40.00 % 6,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 14,800.00 12,800.00 12,400.00 45.16 % 18,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 30,000.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 0.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 156,010.00 414,221.00 300,000.00 -66.67 % 100,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -40.00 % 6,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

392,580.00 398,620.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

20,800.00 28,400.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 13,000.00 0.00 20,000.00 -75.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 4,400.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,500.00 1,800.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 500.00 600.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,395,678.20 1,715,680.70 1,671,400.00 1,507,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 2,000.00 2,000.00 10,000.00 -80.00 % 2,000.00
     ดอกเบี้ย 225,468.08 493,819.23 500,000.00 -20.00 % 400,000.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 0.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 227,468.08 495,819.23 515,000.00 403,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 5.46 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 89,000.00 139,400.00 150,000.00 -66.67 % 50,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 16,137.00 167,090.00 12,000.00 -16.67 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 105,137.00 306,495.46 162,000.00 60,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 736,288.50 743,681.85 800,000.00 0.00 % 800,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,069,433.00 9,354,974.60 9,000,000.00 -11.11 % 8,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 7,120,343.85 6,875,268.90 7,800,000.00 -10.26 % 7,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 216,562.40 524,842.94 600,000.00 -83.33 % 100,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 8,104,934.83 7,077,338.41 7,000,000.00 0.00 % 7,000,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 2,487.50 2,487.50 1,000.00 200.00 % 3,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาภาคหลวงแร 86,753.91 75,982.18 70,000.00 0.00 % 70,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 71,410.14 62,811.79 70,000.00 -28.57 % 50,000.00
     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 220,027.27 235,993.77 250,000.00 0.00 % 250,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

3,280,121.00 3,104,178.00 3,000,000.00 90.00 % 5,700,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 3,090.00 11,460.00 7,000.00 185.71 % 20,000.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 63.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 29,911,515.40 28,069,019.94 28,598,000.00 28,993,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 20,388,260.00 21,809,462.00 24,777,000.00 -24.21 % 18,777,300.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,388,260.00 21,809,462.00 24,777,000.00 18,777,300.00
รวมทุกหมวด 61,899,015.13 54,536,031.24 64,057,000.00 66,540,800.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนนทรี

อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 66,540,800   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 16,800,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 16,000,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 800,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,507,500 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 6,000 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 900,000 บาท

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 2,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 15,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 3,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 1,500 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 6,000 บาท

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 18,000 บาท

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 10,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 6,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 400,000 บาท

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 30,000 บาท

คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 5,000 บาท

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
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คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 403,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 2,000 บาท

ดอกเบี้ย จํานวน 400,000 บาท

รายได้จากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 60,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 50,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 28,993,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 800,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,000,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 7,000,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,000,000 บาท

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 3,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 70,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

เงินที่เก็บตามกฎหมายวาด้วยอุทยานแหงชาติ จํานวน 250,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 5,700,000 บาท

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 18,777,300 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 18,777,300 บาท
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 185,403.00 181,649.00 269,223.00 12.58 % 303,100

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,020.00 9,139.00 8,900.00 1.12 % 9,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,339,900.00 8,866,100.00 9,374,690.00 10.01 % 10,312,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,513,600.00 3,472,000.00 3,626,400.00 -2.32 % 3,542,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 23,500.00 18,000.00 18,000.00 -33.33 % 12,000

เงินสํารองจาย 71,760.00 311,253.00 500,000.00 0 % 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0.00 0.00 0.00 100 % 955,270

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 100 % 689,030

สมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหาร
สวนตําบลนนทรี

200,000.00 0.00 350,000.00 -28.57 % 250,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลนนทรี

อําเภอกบินทร์บุรี    จังหวัดปราจีนบุรี
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

420,460.00 385,279.55 785,600.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้าง
ประจําของสวนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)

7,808.40 8,204.40 10,000.00 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

รวมงบกลาง 12,769,451.40 13,251,624.95 14,957,813.00 16,573,600
รวมงบกลาง 12,769,451.40 13,251,624.95 14,957,813.00 16,573,600
รวมงบกลาง 12,769,451.40 13,251,624.95 14,957,813.00 16,573,600

รวมแผนงานงบกลาง 12,769,451.40 13,251,624.95 14,957,813.00 16,573,600
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

532,080.00 532,080.00 532,080.00 0 % 532,100

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 45,600.00 45,600.00 45,600.00 0 % 45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600.00 45,600.00 45,600.00 0 % 45,600

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

90,720.00 90,720.00 90,720.00 0.09 % 90,800

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

2,702,760.00 2,702,760.00 2,703,480.00 20.13 % 3,247,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,416,760.00 3,416,760.00 3,417,480.00 3,961,900
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,920,140.00 3,096,120.00 3,871,560.00 -5.46 % 3,660,000

เงินประจําตําแหนง 210,000.00 264,000.00 264,000.00 0 % 264,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,605,480.00 1,781,521.28 2,054,160.00 9.02 % 2,239,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 167,180.00 171,883.22 183,420.00 3.64 % 190,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,902,800.00 5,313,524.50 6,373,140.00 6,353,500
รวมงบบุคลากร 8,319,560.00 8,730,284.50 9,790,620.00 10,315,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 740,100.00 -3.39 % 715,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 12,300.00 14,700.00 765,100.00 770,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 353,716.58 218,430.85 200,000.00 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 25,325.00 29,625.00 30,000.00 0 % 30,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 7,584.00 75,872.00 80,000.00 0 % 80,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา สําหรับพิธีการ

7,050.00 4,400.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตอ
ต้านการทุจริตให้กับทุกภาคสวน

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรม "โครงการเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ"

0.00 84,928.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

0.00 0.00 98,000.00 2.04 % 100,000

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานให้กับ
เจ้าหน้าที่อบต.ส.อบต. คณะผู้บริหารท้องถิ่น

418,840.00 440,710.00 500,000.00 0 % 500,000

โครงการรณรงค์หลักสูตร “โตไปไมโกง” ให้
กับเด็กและเยาวชน

250,170.00 11,550.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนหรือยกยอง
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมภายใน
และภายนอกองค์กร

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 27,000.00 27,000.00 27,000.00 0 % 27,000
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โครงการให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนตําบลนนทรี

0.00 10,900.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 228,736.10 622,327.70 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,318,421.68 1,525,743.55 1,775,000.00 1,777,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 497,865.00 568,405.80 380,000.00 5.26 % 400,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,500.00 27,258.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 27,325.00 29,888.00 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 11,542.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 91,565.60 99,118.00 551,300.00 45.11 % 800,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 9,174.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 66,740.00 50,065.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 690,995.60 795,450.80 1,151,300.00 1,400,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 580,536.75 664,922.54 750,000.00 0 % 750,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0.00 15,287.30 15,000.00 0 % 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 63,742.41 52,996.62 60,000.00 0 % 60,000

คาบริการไปรษณีย์ 24,780.00 98,844.40 55,000.00 0 % 55,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 669,059.16 832,050.86 880,000.00 880,000
รวมงบดําเนินงาน 2,690,776.44 3,167,945.21 4,571,400.00 4,827,000

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องขัดพื้น 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง  27,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเก้าอี้สําหร้บผู้บริหาร 19,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จํานวน 1 เครื่อง

0.00 14,100.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อจอภาพโปรเจคเตอร์แบบขา
ตั้ง จํานวน 1 จอ

0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 3 
ซุ้ม

0.00 288,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อตู้สองลิ้นชักสําหรับโต๊ะทํางาน
ผู้บริหาร

20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางานผู้บริหาร 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ 56,900.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ขนาด 64 x 74 x106 
- 114 ซม.

0.00 19,600.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคา
รวมคาติดตั้ง) 
ขนาด 30,000 บีทียู

0.00 0.00 80,400.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 0.00 8,500.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 123x67x75 
ซม. พร้อมกระจก

0.00 20,000.00 0.00 0 % 0
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จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 152.2x77x75 
ซม. พร้อมกระจก

0.00 66,000.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 11,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ (เครื่องยนต์ขนาด 
2 แรงม้า)

0.00 0.00 0.00 100 % 23,000

จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ (เครื่องยนต์ขนาด 
5.3 แรงม้า)

0.00 0.00 0.00 100 % 44,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 33,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 12,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซื้อผ้ามาน 59,050.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 43,800.00 21,900.00 0.00 0 % 0

เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ 

18,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
24,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบ
ที่ 1

0.00 21,900.00 0.00 100 % 22,000

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผลแบบที่ 
2

0.00 29,900.00 0.00 0 % 0
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รวมค่าครุภัณฑ์ 386,150.00 494,900.00 80,400.00 89,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการกอสร้างเสาธงหน้าที่ทําการองค์การ
บริหารสวนตําบลนนทรี

0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างอาคารสํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารสวนตําบลนนทรี

0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงสํานักงานอบต.นนทรี ชั้น2 195,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหาร
สวนตําบลนนทรี

0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 195,000.00 0.00 1,130,000.00 0
รวมงบลงทุน 581,150.00 494,900.00 1,210,400.00 89,500

รวมงานบริหารทั่วไป 11,591,486.44 12,393,129.71 15,572,420.00 15,231,900
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 901,920.00 1,106,112.89 1,695,360.00 -15.06 % 1,440,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0.00 0.00 42,600.00 -50 % 21,300

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 246,240.00 260,280.00 275,760.00 6.4 % 293,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 156,000.00 313,188.38 358,440.00 7.58 % 385,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 3,420.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,349,580.00 1,721,581.27 2,414,160.00 2,182,300
รวมงบบุคลากร 1,349,580.00 1,721,581.27 2,414,160.00 2,182,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

163,300.00 283,300.00 291,200.00 -14.49 % 249,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 187,050.00 309,665.00 326,200.00 284,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,945.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร

29,258.00 50,432.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 50,000.00 40 % 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 14,012.00 6,098.00 15,000.00 33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 53,215.00 56,530.00 65,000.00 90,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 44,604.55 35,591.90 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 48,530.00 31,250.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 93,134.55 66,841.90 95,000.00 95,000
รวมงบดําเนินงาน 333,399.55 433,036.90 486,200.00 469,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เล็กแบบ2 บาน 0.00 0.00 27,500.00 -100 % 0

ตู้เเหล็ก แบบ 2 บาน 33,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 ลิ้นชัก 4,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค 35,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 84,000.00 0.00 27,500.00 0
รวมงบลงทุน 84,000.00 0.00 27,500.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,766,979.55 2,154,618.17 2,927,860.00 2,651,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 13,358,465.99 14,547,747.88 18,500,280.00 17,883,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 100,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประจําศูนย์ 
1 ตําบล 1ทีมกู้ภัย

0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการทําแนวกันไฟ่ป่า 16,000.00 12,000.00 16,000.00 0 % 16,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์การบริหารสวนตําบลนนทรี

0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการฝึกอบรมและทบทวนสมาชิกอาสา
สมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

148,000.00 75,930.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 24,290.00 31,457.00 30,000.00 66.67 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 84,940.00 3,850.00 500,000.00 0 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 273,230.00 123,237.00 756,000.00 926,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 49,000.00 3,100.00 200,000.00 0 % 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 143,020.10 71,842.70 0.00 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 70,000.00 -28.57 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 192,020.10 74,942.70 320,000.00 300,000
รวมงบดําเนินงาน 465,250.10 198,179.70 1,076,000.00 1,326,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

โครงการจัดซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ 24,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 24,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 489,250.10 198,179.70 1,076,000.00 1,326,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 489,250.10 198,179.70 1,076,000.00 1,326,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,415,796.66 1,321,847.17 1,469,040.00 -28.96 % 1,043,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 21,300

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0.00 35,000.00 84,000.00 -29.17 % 59,500

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 456,120.00 538,099.34 1,251,960.00 10.18 % 1,379,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 32,720.00 41,935.48 132,000.00 9.09 % 144,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,946,636.66 1,978,881.99 2,979,000.00 2,689,800
รวมงบบุคลากร 1,946,636.66 1,978,881.99 2,979,000.00 2,689,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 340,200.00 17.58 % 400,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 44,500.00 17,100.00 365,200.00 425,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 8,250.00 9,575.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  
และนอกราชอาณาจักร

0.00 12,576.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร 

0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  
และนอกราชอาณาจักร 

11,372.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 5,300.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 19,622.00 27,451.00 50,000.00 70,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 3,090.00 4,824.55 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 3,090.00 4,824.55 120,000.00 120,000
รวมงบดําเนินงาน 67,212.00 49,375.55 535,200.00 615,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมา
ครกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี  หรือ
กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต์

0.00 0.00 0.00 100 % 1,358,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
16,800.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,800.00 0.00 0.00 1,358,000
รวมงบลงทุน 16,800.00 0.00 0.00 1,358,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,030,648.66 2,028,257.54 3,514,200.00 4,662,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 400,707.00 560,464.00 653,000.00 -7.66 % 603,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสําหรับ
เด็กปฐมวัย 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

278,150.00 199,492.00 280,000.00 0 % 280,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 119,060.00 150,000.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

222,700.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  
คาจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) 
ตามโครงการสงเสริมการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสําคัญ

0.00 263,600.00 238,000.00 0 % 238,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  
คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

74,580.00 53,110.00 79,100.00 14.29 % 90,400

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  
โครงการอาหารกลางวัน

0.00 0.00 686,000.00 5 % 720,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา โครงการอาหารกลางวัน 

0.00 631,020.00 0.00 0 % 0

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและ
เยาวชน 0.00 17,550.00 0.00 0 % 0

สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา 
โครงการอาหารกลางวัน 

562,200.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,657,397.00 1,875,236.00 2,036,100.00 2,081,700
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 99,101.00 91,978.00 50,000.00 2,246.4 % 1,173,200

คาอาหารเสริม (นม) 980,166.62 927,600.58 1,098,007.00 -100 % 0

วัสดุการศึกษา 278,874.00 243,250.00 280,000.00 0 % 280,000

รวมค่าวัสดุ 1,358,141.62 1,262,828.58 1,428,007.00 1,453,200
รวมงบดําเนินงาน 3,015,538.62 3,138,064.58 3,464,107.00 3,534,900

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน 0.00 0.00 110,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร 0.00 48,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคา
รวมคาติดตั้ง)ขนาด 24,000 บีทียู

0.00 0.00 64,800.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคา
รวมคาติดตั้ง)ขนาด 30,000 บีทียู

0.00 0.00 80,400.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0.00 0.00 22,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซื้ออางล้างมือเด็กสแตนเลส 59,800.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15  
กิโลกรัม

0.00 18,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะโรงอาหารสแตนเลสพร้อมเก้าอี้
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0.00 204,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 59,800.00 270,000.00 277,700.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างโครงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารสวนตําบลนนทรี     
บริเวณเครื่องเลนสนามกลางแจ้ง

68,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสวนตําบลนนทรี

0.00 0.00 160,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหลงเรียนรู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

113,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหลงเรียนรู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 249,500.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคาร 1 ตําบล 1 
ผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารสวนตําบลนนทรี

0.00 0.00 1,200,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 181,500.00 249,500.00 1,360,000.00 0
รวมงบลงทุน 241,300.00 519,500.00 1,637,700.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ(สนับสนุนคาอาหาร
กลางวันโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)  
ในเขตพื้นที่ตําบลนนทรี)

0.00 0.00 0.00 100 % 1,680,000

เงินอุดหนุนสวนราชการสําหรับสนับสนุนคา
อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน
เขตพื้นที่ตําบลนนทรี จํานวน 6 โรงเรียน 

0.00 0.00 1,600,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลาง
วันโรงเรียนงกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

0.00 1,450,580.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวัน
โรงเรียน(สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตําบลนนทรี

1,542,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,542,000.00 1,450,580.00 1,600,000.00 1,680,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,542,000.00 1,450,580.00 1,600,000.00 1,680,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,798,838.62 5,108,144.58 6,701,807.00 5,214,900
รวมแผนงานการศึกษา 6,829,487.28 7,136,402.12 10,216,007.00 9,877,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 610,680.00 551,826.38 586,080.00 63.29 % 957,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 21,300

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 937,196.12 986,125.16 1,013,640.00 25.4 % 1,271,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 76,740.00 70,516.12 72,000.00 83.33 % 132,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,666,616.12 1,650,467.66 1,713,720.00 2,423,400
รวมงบบุคลากร 1,666,616.12 1,650,467.66 1,713,720.00 2,423,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

20,448.00 0.00 130,000.00 104.77 % 266,200

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 72,960.00 63,840.00 140,000.00 42.86 % 200,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,000.00 2,000.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 95,408.00 65,840.00 275,000.00 466,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 509,300.00 239,565.00 200,000.00 0 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร

0.00 17,868.00 0.00 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

51,916.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 120,230.00 180,121.30 200,000.00 150 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 681,446.00 437,554.30 420,000.00 750,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,332.00 9,993.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 71,910.00 165,000.00 21.21 % 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 363,320.00 244,356.60 174,200.00 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 23,968.00 15,100.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 414,620.00 341,359.60 409,200.00 270,000
รวมงบดําเนินงาน 1,191,474.00 844,753.90 1,104,200.00 1,486,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
4,800.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,800.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 4,800.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,862,890.12 2,495,221.56 2,817,920.00 3,909,600
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

0.00 21,420.00 24,000.00 0 % 24,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมความรู้ด้านสุขาภิบาล
อาหารกลุมผู้ประกอบการจําหนายอาหารใน
ตลาดและชุมชน

8,750.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการอบรมการแก้ไขเหตุรําคาญและ
ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม

41,740.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมการป้องกันโรคเอดส์และโรค
ติดตอทางเพศสัมพันธ์

46,902.00 28,715.00 30,000.00 0 % 30,000
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โครงการอบรมแก้ไขเหตุรําคาญ 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคติดตอตามฤดูกาล

27,900.00 48,731.00 120,000.00 0 % 120,000

โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

2,538.00 39,028.10 0.00 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและคุมกําเนิดในสุนัขและแมว

102,240.00 113,690.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมอาหารปลอดภัยและตลาดสด
นาซื้อ

0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 230,070.00 251,584.10 284,000.00 284,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 13,382.00 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 489,600.00 489,260.00 500,000.00 0 % 500,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 29,824.00 19,536.00 65,000.00 7.69 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 519,424.00 522,178.00 580,000.00 595,000
รวมงบดําเนินงาน 749,494.00 773,762.10 864,000.00 879,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ซื้อเครื่องพนหมอกควัน 0.00 59,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 59,000.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 59,000.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนอาสาสมัครสาธาณสุข
ประจําหมูบ้าน เพื่อจัดทําโครงการตามพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

0.00 0.00 0.00 100 % 320,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณ
สุขประจําหมูบ้าน(อสม.)เชิงรุก

0.00 0.00 320,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 320,000.00 320,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 320,000.00 320,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 749,494.00 832,762.10 1,184,000.00 1,199,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 3,612,384.12 3,327,983.66 4,001,920.00 5,108,600
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 20,000.00 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 126,728.00 10,000.00 160,000.00 0 % 160,000

รวมค่าวัสดุ 126,728.00 10,000.00 160,000.00 160,000
รวมงบดําเนินงาน 126,728.00 10,000.00 180,000.00 180,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 126,728.00 10,000.00 180,000.00 180,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 126,728.00 10,000.00 180,000.00 180,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 672,236.00 687,480.00 1,326,480.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 -100 % 0

คาจ้างลูกจ้างประจํา 260,280.00 273,480.00 288,960.00 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 293,899.03 197,472.58 281,520.00 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,468.91 29,658.06 37,320.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,304,883.94 1,230,090.64 1,976,280.00 0
รวมงบบุคลากร 1,304,883.94 1,230,090.64 1,976,280.00 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 198,600.00 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 213,600.00 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 19,620.00 72,108.00 30,000.00 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร

24,408.00 7,100.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 271,844.00 95,100.00 500,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 315,872.00 174,308.00 555,000.00 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 27,050.00 12,014.00 30,000.00 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 146,575.00 149,567.00 0.00 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 405,409.00 337,460.00 500,000.00 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 42,000.00 50,000.00 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 22,000.00 18,400.00 9,500.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,740.00 13,800.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 615,774.00 573,241.00 609,500.00 0
รวมงบดําเนินงาน 931,646.00 747,549.00 1,378,100.00 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

29,800.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
9,600.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 39,400.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 39,400.00 0.00 0.00 0
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,275,929.94 1,977,639.64 3,354,380.00 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 174,996.00 196,869.00 350,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 174,996.00 196,869.00 350,000.00 0
รวมงบดําเนินงาน 174,996.00 196,869.00 350,000.00 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ําป้องกันภัยแล้ง(ถัง
ไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร) หมู 
12 บ้านหนองขา

232,400.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู 2 บ้านสระขุด

465,971.09 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 698,371.09 0.00 0.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 12

0.00 0.00 487,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1

0.00 0.00 338,000.00 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 4 ( ตอเนื่อง)

0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 7 0.00 0.00 487,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่1 ทางขึ้นอางเก็บน้ําอางศิลา

0.00 0.00 353,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางขึ้นอางเก็บน้ําอางศิลา หมูที่ 1

0.00 492,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 6

0.00 0.00 492,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14

0.00 0.00 496,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2

0.00 0.00 441,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3

0.00 0.00 496,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นวัดเกา 
หมูที่ 15

0.00 0.00 496,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรึ
ตทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 16

0.00 0.00 485,000.00 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรึ
ตทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5

0.00 0.00 515,000.00 -100 % 0

โครงการขยายเขตเสียงตามสายประจําหมู
บ้าน บ้านสระขุด หมูที่ 2

0.00 0.00 57,700.00 -100 % 0

โครงการขยายถนนดินลูกรัง พร้อมกอสร้าง
ทอลอดเหลี่ยม Boxculvert หมูที่ 8

0.00 0.00 480,000.00 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบอบาดาลหมู 10 0.00 0.00 588,900.00 -100 % 0

โครงการขุดสระเก็บน้ําบริเวณศาลากลาง
บ้าน หมู 3 บ้านทากฐิน

0.00 456,000.00 0.00 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมู 5 0.00 40,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางแบบกิ่งเดี่ยว
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 11 บ้านวังหรี่จํานวน 8 
ต้น

239,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางแบบกิ่งเดี่ยว
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 12 บ้านหนองขา
จํานวน 8 ต้น

239,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมูที่ 13 0.00 0.00 495,000.00 -100 % 0

โครงการเปลี่ยนถังประปาบ้านเนินนางด้วง 
หมูที่9

0.00 0.00 285,000.00 -100 % 0

โครงการเปลี่ยนถังประปาบ้านวังหรี่ หมูที่ 
11

0.00 0.00 285,000.00 -100 % 0

โครงการเปลี่ยนถังประปาบ้านหนองสองห้อง 
หมูที่9

0.00 0.00 285,000.00 -100 % 0
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โครงการเสริมถนนดินลูกรัง หมู 11 0.00 0.00 188,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 478,000.00 988,000.00 8,240,600.00 0
รวมงบลงทุน 1,176,371.09 988,000.00 8,240,600.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการวางทอประปาที่ทําการองค์การ
บริหารสวนตําบลนนทรี

9,524.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวางทอประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสวนตําบลนนทรี

4,700.00 0.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค
สาขากบินทร์บุรี เพื่อขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาค บริเวณบ้านหนองไฮ หมูที่ 5 ตําบล
นนทรี

99,228.00 0.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคกบินทร์บุรี 
สําหรับติดตั้งไฟฟ้ารายทาง
สาธารณะ หมูที่ 1 - หมูที่ 16 ภายในตําบล
นนทรี

0.00 0.00 800,000.00 -100 % 0
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคกบินทร์บุรี 
สําหรับติดตั้งไฟฟ้ารายทางสาธารณะ หมูที่ 1
 - หมูที่ 16 ภายในตําบลนนทรี

1,674,485.05 1,353,787.02 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,787,937.05 1,353,787.02 800,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 1,787,937.05 1,353,787.02 800,000.00 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 3,139,304.14 2,538,656.02 9,390,600.00 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 309,912.00 840,549.50 1,000,000.00 0 % 1,000,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงบอกําจัดขยะและ
กําจัดขยะ

0.00 180,725.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะ 49,845.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง 0.00 23,312.00 30,000.00 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 359,757.00 1,044,586.50 1,380,000.00 1,130,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุอื่น 148,500.00 165,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 148,500.00 165,000.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 508,257.00 1,209,586.50 1,380,000.00 1,130,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 508,257.00 1,209,586.50 1,380,000.00 1,130,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,923,491.08 5,725,882.16 14,124,980.00 1,130,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด 40,917.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้านและ
ทบทวนการจัดทําแผนชุมชน

2,975.00 2,075.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการสร้างศักยภาพกลุมสตรีพัฒนาตําบล
นนทรี

28,700.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564  14:34:57 หน้า : 34/44



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสร้างอาชีพสูชุมชน 0.00 10,380.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการสูงวัยใสใจสุขภาพ 16,450.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 89,042.00 12,455.00 170,000.00 170,000
รวมงบดําเนินงาน 89,042.00 12,455.00 170,000.00 170,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 89,042.00 12,455.00 170,000.00 170,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 89,042.00 12,455.00 170,000.00 170,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกีฬาเด็กและเยาวชนสัมพันธ์ภายใน
ตําบลนนทรี

94,025.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกีฬาต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ 
(นนทรีเกมส์)

0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

โครงการแขงขันกีฬาสภาเด็กและเยาวชน
สัมพันธ์องค์การบริหารสวนตําบลนนทรี

0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564  14:34:57 หน้า : 35/44



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการแขงขันกีฬาสภาเด็กและเยาวชน
สัมพันธ์องค์การบริหารสวนตําบลนนทรี 0.00 82,530.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 94,025.00 82,530.00 400,000.00 400,000
รวมงบดําเนินงาน 94,025.00 82,530.00 400,000.00 400,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 94,025.00 82,530.00 400,000.00 400,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดงานประเพณีวันเข้า
พรรษา

0.00 14,910.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา 8,200.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีสูขวัญข้าว 62,839.00 0.00 100,000.00 50 % 150,000
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โครงการจัดงานประเพณีสูขวัญข้าว
0.00 86,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 71,039.00 100,910.00 170,000.00 220,000
รวมงบดําเนินงาน 71,039.00 100,910.00 170,000.00 220,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 71,039.00 100,910.00 170,000.00 220,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 165,064.00 183,440.00 570,000.00 620,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 1,069,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 42,600

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 300,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 18,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 1,472,800
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 1,472,800
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 164,700

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 169,700
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 555,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 600,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 1,324,700
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 2,797,500
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อถังไฟเบอร์กลาส พร้อมขาตั้ง
เหล็ก หมู 11

0.00 0.00 0.00 100 % 590,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 590,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างสถานที่จําหนายสินค้า
ชุมชน ตําบลนนทรี

0.00 0.00 0.00 100 % 988,000

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง 
ๆ

โครงการกอสร้างตอเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสวนตําบลนนทรี

0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการขยายลานกีฬา หมูที่ 6 0.00 0.00 0.00 100 % 197,000

โครงการย้ายเสาวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการ เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีตทับหน้าถนนเดิม ตอจากเส้นเดิม
ภายในหมูบ้าน  หมูที่ 15

0.00 0.00 0.00 100 % 498,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณทางเข้าบ้านผู้ใหญบ้าน หมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 100 % 285,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 9 (ตอเนื่อง)

0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู1  ตอเนื่อง

0.00 0.00 0.00 100 % 356,700

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู4 (ตอเนื่อง)

0.00 0.00 0.00 100 % 65,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู8 (ตอเนื่อง)

0.00 0.00 0.00 100 % 396,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ตอเนื่อง) หมู 16

0.00 0.00 0.00 100 % 488,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ตอเนื่อง) หมู12

0.00 0.00 0.00 100 % 499,000

โครงการกอสร้างประปาถังเหล็ก หมูที่ 7 0.00 0.00 0.00 100 % 488,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง แบบกิ่งเดี่ยว 
หมู 5 (ซอยปั้มปตท.)(ตอเนื่อง)

0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง แบบกิ่งเดี่ยว 
หมู 5 (บ้านหนองมะยาง)

0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางแบบกิ่งคู
บริเวณตลาดหน้าแพนเกาะกลางถนน หมูที่ 
5

0.00 0.00 0.00 100 % 264,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางแบบกิ่งเดี่ยว 
ถนนหน้าวัดอางศิลา หมูที่ 13

0.00 0.00 0.00 100 % 480,000
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โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางแบบกิ่งเดี่ยว 
หน้าวัดอางศิลา หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

โครงการเปลี่ยนทอ พี.วี.ซี ขนาด 3 นิ้ว หมู 2 0.00 0.00 0.00 100 % 337,000

โครงการเปลี่ยนทอประปา พี.วี.ซี. ขนาด 3 
นิ้ว หมู 14

0.00 0.00 0.00 100 % 337,000

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีตทับหน้าถนนเดิม ตอจากเส้นเดิม
ออกถนนสุวรรณศร  หมูที่ 10

0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีตทับหน้าถนนเดิม ตอเนื่อง  หมู 3

0.00 0.00 0.00 100 % 498,000

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีตทับหน้าถนนเดิม ตอเนื่อง จากเส้น
เดิมถึงสถานีตํารวจทางหลวงถนนสุวรรณศร  
หมูที่ 6

0.00 0.00 0.00 100 % 294,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการ ซอมแซมถนนลูกรัง (ไหลทางและ
ที่เป็นหลุม - เป็นบอ) ภายในหมูบ้าน หมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 100 % 138,000

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง (ไหลทางและที่
เป็นหลุม - เป็นบอ) ภายในหมูบ้าน หมูที่ 14

0.00 0.00 0.00 100 % 138,000

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง (ไหลทางและที่
เป็นหลุม - เป็นบอ) ภายในหมูบ้าน หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 100 % 138,000

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง(ไหลทางและที่
เป็นหลุม-เป็นบอ)ภายในหมูบ้าน หมู 5

0.00 0.00 0.00 100 % 64,500
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โครงการซอมแซมถนนลูกรัง(ไหลทางและที่
เป็นหลุม-เป็นบอ)ภายในหมูบ้าน หมู 8

0.00 0.00 0.00 100 % 138,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหลงเรียนรู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 9,224,200
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 9,814,200

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคกบินทร์บุรี 
สําหรับติดตั้งไฟฟ้ารายทางภายในตําบล
นนทรี (หมู 1 - หมู 16)

0.00 0.00 0.00 100 % 800,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 800,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 800,000

รวมงานก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 10,614,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 13,411,700
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ "น้ําคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู
แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ"

0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการจัดการน้ําตามปรัชญาของเศรษฐิกิจ
พอเพียง (ธนาคารน้ําใต้ดิน)

0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการสงเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการสงเสริมปรับปรุงและขยายพืชพันธุ์ดี
สูชุมชน(พันธุ์ข้าว พันธุ์พืชผัก ฯลฯ)

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจตําบล 
นนทรี(เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง)

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจตําบล
นนทรี(เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง)

0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 130,000.00 130,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 19,900.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 19,900.00 0.00 30,000.00 30,000
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รวมงบดําเนินงาน 19,900.00 0.00 160,000.00 160,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร 19,900.00 0.00 160,000.00 160,000

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกและดูแลต้นไม้ เฉลิมพระ
เกียรติฯ

198,910.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 198,910.00 0.00 100,000.00 100,000
รวมงบดําเนินงาน 198,910.00 0.00 100,000.00 100,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 198,910.00 0.00 100,000.00 100,000
รวมแผนงานการเกษตร 218,810.00 0.00 260,000.00 260,000

รวมทุกแผนงาน 43,582,173.97 44,393,715.47 64,057,000.00 66,540,800
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนนทรี

อําเภอกบินทรบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 66,540,800 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 16,573,600 บาท
งบกลาง รวม 16,573,600 บาท

งบกลาง รวม 16,573,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 303,100 บาท

ประเภทรายจายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม (รหัส 110300)
 - เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างที่อยูใน
สังกัด 
-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจตําแหนงผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) กรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดสรรให้ในสวนของอปท. 5 % 
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : ทุกสํานัก/กอง    

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 9,000 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
- เพื่อจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
*หนวยงานที่รับผิดชอบ :สํานักปลัด     
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,312,800 บาท

ประเภทรายจายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ (รหัส 5110700)
 - เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุ
ภายในตําบลนนทรี 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)หน้า95 ลําดับที1่4
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด     

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,542,400 บาท

ประเภทรายจายเบี้ยยังชีพ
คนพิการ (รหัส 110800)
-เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ภายในตําบลนนทรี 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)หน้า95 ลําดับที1่2
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด      

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

ประเภทรายจายเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส (รหัส 110900)
- เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุน
การจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดสภายในตําบลนนทรี 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)หน้า95 ลําดับที1่3
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด      
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เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

ประเภทรายจายสํารองจาย (รหัส 111000)
- เพื่อจายเป็นคากรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการ
บรรเทา ปัญหาความเดือดร้อนของประขาขนเป็นสวนรวมเทา
นั้น เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย   น้ําปาไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า และ
หมอกควัน และโรคติดตอ ฯลฯ
 *หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด      

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 689,030 บาท

ประเภทรายจายเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา  (รหัส 5120900)
 - เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา  
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 955,270 บาท

ประเภทรายจายเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (กทบ) (รหัส 120100)
 - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด     

สมทบระบบหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลนนทรี

จํานวน 250,000 บาท

ประเภทรายจาย
ตามข้อผูกพัน (รหัส 111100) 
- เพื่อจายเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวน
ตําบลนนทรี ในการดําเนินการจายเป็นเงินสนับสนุนระบบหลัก
ประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลนนทรี 
 * หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 15,231,900 บาท

งบบุคลากร รวม 10,315,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,961,900 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,100 บาท

ประเภทรายจายเงินเดือนนายก อบต.
/รองนายก(รหัส 5210100)
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ได้แกนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ได้แก
 1) เงินเดือนนายกองคการบริหาร
     สวนตําบล
 2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
     จํานวน 2 อัตรา
 * หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด     

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

ประเภทรายจายเงินคาตอบแทน
ประจําตําแหนงนายก อบต.
/รองนายก (รหัส 5210200)
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ได้แก
 (1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก 
      องคการบริหารสวนตําบล 
 (2) คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก 
      องคการบริหารสวนตําบล 
      จํานวน 2 อัตรา
 * หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด      

วันที่พิมพ : 29/7/2564  14:35:57 หน้า : 4/75



คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

ประเภทรายจายเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก อบต
.(รหัส 5210300)
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของผู้
บริหารได้แก นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายองคการ
บริหารสวนตําบล
1) คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล 
2) คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด  

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,800 บาท

ประเภทรายจายเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก/นายก
องคการบริหารสวนตําบล (รหัส 5210400)
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล 
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด      

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 3,247,800 บาท

ประเภทรายจายเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาอปท
.(รหัส 5210600)
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
1) ประธานสภาอบต.
2) รองประธานสภาอบต. 
3) เลขานุการสภาอบต. 
4) สมาชิกสภาอบต.จํานวน 32 อัตรา
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด     
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,353,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,660,000 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัส5220100)
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบลจํานวน 10 อัตรา ได้แก
1) ปลัดอบต.ระดับกลาง 
2) นวก.ตรวจสอบภายใน (ปก.) 
3) หัวหน้าสํานักฯ(ระดับต้น) 
4) นักทรัพยากรบุคคล(ชก.) 
5)นักวิเคราะหฯ (ชก.) 
6) นิติกร(ชก.) 
7) นักพัฒนาชุมชน(ชก.) 
8) นักวิชาการเกษตร(ปก/ชก) 
9) นักป้องกัน(ปก/ชก) 
10)เจ้าพนักงานธุรการ(ชง.)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 264,000 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหนง (รหัส 5220300 )
- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล และคา
ตอบแทนพิเศษพนักงาน  จํานวน 3 อัตรา ได้แก
1) ปลัดอบต. 
2) หัวหน้าสํานักปลัด (ระดับต้น)
3) นิติกร(ชก.)
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด     
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,239,400 บาท

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง
(รหัส 5220700 )
- เพื่อจายเป็นคาจ้างของพนักงานจ้าง
ที่อยูในสังกัดทั้งหมด จํานวน 16 อัตรา ได้แก
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 10 อัตรา
2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 6 อัตรา 
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 190,100 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้าง 
(รหัส 5220800 )
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงิน
เพิ่มตางๆ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 12
 อัตรา ได้แก
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 6 อัตรา 
2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด     

งบดําเนินงาน รวม 4,827,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 770,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 715,000 บาท

ประเภทรายจายคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น( รหัส 5310100)
- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการดังนี้
 - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
 - คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
 - คาตอบแทน อปพร.
 - เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
 - เงินรางวัล ฯลฯ
 * หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด      
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทรายจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (รหัส 5310300)
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
 * หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

ประเภทรายจายเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตร (รหัส 5310500 )
 - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน   คณะผู้
บริหารและผู้มีสิทธิได้รับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด     

ค่าใช้สอย รวม 1,777,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส 5320100)
- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
และข้อบัญญัติตางๆคารับวารสาร สิ่งพิมพเอกสาร  ทางวิชาการ
ตางๆ คาเชาทรัพยสิน คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน คาธรรมเนียม เชนคาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
*หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัด     
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัส 5320200)
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้
 - คารับรองในการต้อนรับบุคลากรหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานจัดการประชุมคณะ
กรรมการตาง ๆ
 - คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
 คณะตางๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับอบต.
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด      

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
หมวดรายจายอื่น (รหัส 5320300)
 - เพื่อจายเป็นคาดําเนินการสําหรับคาใช้จายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรณีแทนตําแหนงที่วาง
หรือกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหมรวม
ทั้งการประชาสัมพันธรณรงคหรือการให้ข้อมูลขาวสารแก
ประชาชนทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมือง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด      

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราช
การที่ไมเข้าลักษณะหมวดรายจายอื่น
(รหัส 5320300)
 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานจ้าง พนักงาน
สวนตําบล สมาชิกสภาอบต. คณะผู้บริหารท้องถิ่น
 *หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด     
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คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สําหรับพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
หมวดรายจายอื่น (รหัส 5320300)
 - เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลาสําหรับพิธีการวันสําคัญตางๆตามวาระ และโอกาส
ที่จําเป็นและมีความสําคัญ
 *หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด      

โครงการกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธตอต้านการทุจริตให้กับทุก
ภาคสวน

จํานวน 10,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่น (รหัส 320300)
 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกิจกรรมรณรงคประชา
สัมพันธ ตอต้านการทุจริตให้กับทุกภาคสวน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที1่10
 ลําดับที1่0
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด      

โครงการจัดกิจกรรม "โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ"

จํานวน 100,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
หมวดรายจายรายอื่น(รหัส 320300)
 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดกิจกรรม "โครงการเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ"
 *หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด      
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โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา จํานวน 100,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
หมวดรายจายอื่น (รหัส 5320300)
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม พระ
ชนมพรรษาเพื่อให้ประชาชนได้มีสวนรวมในกิจกรรมอันเป็นการ
พิทักษรักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยอันเป็นที่ยึด
เหนี่ยวและเป็นศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96 ลําดับที่ 1
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด     

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานให้กับเจ้าหน้าที่อบต.ส.อบต. 
คณะผู้บริหารท้องถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
หมวดรายจายอื่น (รหัส 5320300)
 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ให้กับเจ้าหน้าที่อบต. ส.อบต.คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้นําชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ลูกจ้างสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 107 ลําดับที่ 2
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด      

โครงการรณรงคหลักสูตร “โตไปไมโกง” ให้กับเด็กและเยาวชน จํานวน 200,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่น (รหัส 320300)
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการรณรงคหลักสูตร “โตไปไมโกง”
ให้กับเด็กและเยาวชน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82 ลําดับที่ 1
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด      
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โครงการสงเสริมประชาธิปไตย จํานวน 10,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่น (รหัส 5320300)
 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการประชาสัมพันธ การรณรงคหรือ
การให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนในการมีสวนรวม
ในการสงเสริมประชาธิปไตย
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82 ลําดับที่ 2
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด      

โครงการสงเสริมและสนับสนุนหรือยกยองบุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรมภายในและภายนอกองคกร

จํานวน 10,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
หมวดรายจายอื่น (รหัส 320300)
 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมและสนับสนุนหรือ
ยกยองบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมภายในและ
ภายนอกองคกรเพื่อจัดอบรมและคัดเลือกบุคคลที่มีความคิดความ
ประพฤติในด้านคุณธรรมและด้านจริยธรรมทั้งภายในองคกรและ
ภายนอกองคกรเป็นที่นับถือและเป็นตัวอยางที่ดี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 108 ลําดับที5่
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด 
     

โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน จํานวน 27,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
หมวดรายจายอื่น  (รหัส320300)
 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนกับการบริหารงานและการบริการประชาชน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113 ลําดับที2่
 *หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด      
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม (รหัส 320400)
- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน คาบํารุงรักษาคาซอมแซม
ทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ ฯลฯ
*หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัด      

ค่าวัสดุ รวม 1,400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 400,000 บาท

ประเภทรายจายวัสดุสํานักงาน (รหัส 5330100)
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ
*หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัด     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

ประเภทรายจายวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ (รหัส 330200)
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ เชน ฟิวส เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้าฯลฯ 
*หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัด      

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

ประเภทรายจายวัสดุงานบ้านงานครัว
(รหัส 5330300)
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆเชน แปรง ไม้
กวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาล้าง ห้องน้ํา ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอนผ้าหม ผ้าปูโตะ ถ้วย ช้อน ส้อม แก้วน้ํา ฯลฯ
*หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัด 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

"ประเภทรายจายวัสดุยานพาหนะและขนสง (รหัส 5330700)
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุตางๆ เชน แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน
น้ํามันเบรก น้ํากรด น้ํากลั่น หลอดไฟ ตลับลูกปน ไขควง นอต
และสกรูกระจกมองข้างรถยนต หม้อน้ํารถยนต
กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสงเข็มขัดนิรภัย แมแรง
กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค ฯลฯ
*หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัด"     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 800,000 บาท

ประเภทรายจายวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่น (รหัส 330800)
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุตางๆ เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล
 น้ํามันกาดจาระบี น้ํามันเครื่อง ถาน แกสหุงต้ม น้ํามันเตา กาส
 ฯลฯ
*หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัด     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

ประเภทรายจายวัสดุโฆษณาและเผยแพร
(รหัส 5331100)
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อบอรดปิดประกาศประชาสัมพันธและวัสดุ
ตางๆ เชนกระดาษโปสเตอร พูกันสี ฟิลม ฟิลมสไลด รูปสีหรือขาว
ดําที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพดาวเทียมบอรดปิดประกาศ ฯลฯ
*หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัด      
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

ประเภทรายจายวัสดุคอมพิวเตอร (รหัส 5331400)
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชนอุปกรณบันทึก
ข้อมูล เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ
เชน แบบดิสเกตต (Diskette)
แบบฮารดดิสต (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม(CD-ROM)
แบบออพติคอล (Optical)  ฯลฯ
 *หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัด      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 880,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 750,000 บาท

ประเภทรายจายคาไฟฟ้า (รหัส5340100)
 - เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
และที่เป็นทรัพยสินอื่นของ อบต.และในที่สาธารณะ
 *หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัด     

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

ประเภทรายจายคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
(รหัส5340200)
 - เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลและสุถานที่ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล
นนทรี
 *หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัด      
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 60,000 บาท

ประเภทรายจายคาโทรศัพท (รหัส 5340300)
เพื่อจายเป็นคาดําเนินการ ดังตอไปนี้
   - คาโทรศัพทพื้นฐาน
   - คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ
และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว
และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง
เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสายฯลฯ
 *หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัด     

คาบริการไปรษณีย จํานวน 55,000 บาท

ประเภทรายจายคาไปรษณีย (รหัส 5340400)
 เพื่อจายเป็นคาดําเนินการดังตอไปนี้
 - คาไปรษณีย
 - คาธนาณัติ
 - คาดวงตราไปรษณียยากร
 - คาเชาตู้ไปรษณีย
 - คาธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด
     

งบลงทุน รวม 89,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 89,500 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต (เครื่องยนตขนาด 2 แรงม้า) จํานวน 23,000 บาท

ประเภทรายจายคาครุภัณฑการเกษตร
(รหัส 5410400) 
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต เครื่องยนตขนาด 2 แรง
ม้า เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ แผนบังคับบารยาว 18 นิ้ว
*หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัด
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จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต (เครื่องยนตขนาด 5.3 แรงม้า) จํานวน 44,500 บาท

ประเภทรายจายคาครุภัณฑการเกษตร
(รหัส 5410400) 
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต เครื่องยนตขนาด 5.3
 แรงม้า เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ แผนบังคับบารยาว 25 นิ้ว
*หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัด

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

ประเภทรายจายคาครุภัณฑคอมพิวเตอรสํานักงาน 
(รหัส 5410100) 
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล
แบบที่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
-เป็นไปตามมาตราฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักปลัด
     

งานบริหารงานคลัง รวม 2,651,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,182,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,182,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,440,000 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน(รหัส 5220100)
 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 5 อัตรา 
1) ผู้อํานวยการกองคลัง(ระดับต้น) 
2) นักวิชาการคลัง(ปก./ชก.) 
3) นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปก./ชก) 
4) เจ้าพนักงานพัสดุ(ชง.) 
5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ปง./ชง)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน (รหัส 5220800 )
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้ข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง
     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ประเภทรายจายเงินประจําตําแหนง(รหัส 5220300)
- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลและคา
ตอบแทนพิเศษพนักงานให้แกผู้อํานวยการกองคลังระดับต้น 
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง      

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 293,400 บาท

ประเภทรายจายคาจ้างลูกจ้างประจํา (รหัส 5220500)
- เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง      

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 385,600 บาท

ประเภทรายจายคาจ้างพนักงานจ้าง (รหัส 5220700)
 - เพื่อจายเป็นคาจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจที่อยูในสังกัด
จํานวน 2 อัตรา ได้แก
1.ผู้ชวยนักจัดการงานทั่วไป 
2.ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง      
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งบดําเนินงาน รวม 469,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 284,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 249,000 บาท

ประเภทรายจายคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ( รหัส 5310100)
 - เพื่อจายเป็นคาดําเนินการดังนี้
 - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
 - คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
 - คาตอบแทน อปพร.
 - เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
 - เงินรางวัล ฯลฯ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทรายจายคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ(รหัส 5310300) 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานสวนตําบลพนักงานจ้าง 
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

ประเภทรายจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
(รหัส 5310500 )
-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานผู้มีสิทธิได้รับเงินชวยเหลือการ
ศึกษาบุตร
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง     
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 70,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
หมวดรายจายอื่น (รหัส 5320300)
 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยง เดินทางคา
พาหนะคาเชาที่พักคาบริการจอดรถ 
คาลงทะเบียนตางๆของพนักงานจ้าง พนักงานสวนตําบล
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม (รหัส 320400)
- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน คาบํารุงรักษา
คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ ฯลฯ
*หนวยงานรับผิดชอบ : กองคลัง
     

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

ประเภทรายจายวัสดุสํานักงาน (รหัส 5330100)
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ
 *หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง      
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

ประเภทรายจายวัสดุโฆษณาและเผยแพร
(รหัส 331100)
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อบอรดปิดประกาศ ประชาสัมพันธและวัสดุ
ตางๆ เชน กระดาษโปสเตอร พูกัน สี ฟิลม ฟิลมสไลด รูปสี หรือ
ขาวดําที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพดาวเทียม บอรดปิด
ประกาศ ฯลฯ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง      

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

ประเภทรายจายวัสดุคอมพิวเตอร (รหัส 331400)
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ 
เชน แบบดิสเกตต (Diskette)แบบฮารดดิสต (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม(CD-ROM)
แบบออพติคอล (Optical)  ฯลฯ
*หนวยงานรับผิดชอบ : กองคลัง     
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,326,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,326,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

ประเภทรายจายคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ( รหัส 5310100)  เพื่อจายเป็นคา
ดําเนินการดังนี้
- เงินคาตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ให้แก  อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนเพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีp
ไป ในการปฎิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่
ได้รับคําสั่งจากผู้อํานวยการศูนยฯ หรือนายกองคการบริหารสวน
ตําบลให้ปฎิบัติหน้าที่ประจําจุดอํานวยป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน เป็นต้น โดยเบิกจายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2560ระเบียบคณะ
กรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาด้วยคาใช้
จายของอาสาสม้ครในการป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยพ.ศ
.2560
 * หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด      
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ค่าใช้สอย รวม 926,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณประจําศูนย 1 ตําบล 1ทีมกู้ภัย จํานวน 50,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่น (รหัส 5320300)
 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานผู้ชวย
เหลือทางราชการในการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย คาใช้จาย
การปฏิบัติงาน ของ อปพร.จัดหาชุดปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที1่16
 ลําดับที่ 8
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด     

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่น (รหัส 5320300)
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการซักซ้อมแผนป้องกันภัยฯ สนับ
สนุนการปฎิบัติงานผู้ชวยเหลือทางราชการในการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565 ) หน้าที1่15
 ลําดับที่ 5
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด      

โครงการทําแนวกันไฟ่ป่า จํานวน 16,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
หมวดรายจายอื่น (รหัส 5320300)
- เพื่อจายเป็นคาใช้ในโครงการทําแนวกันไฟป่าทั้ง 16 หมูบ้านใน
การดําเนินการจัดทําแนวกันไฟในฤดูแล้งเพื่อป้องกันอันตรายที่จะ
เกิดจากไฟป่าให้กับประชาชนภายในตําบลนนทรี 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที1่15
 ลําดับที่ 4
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด 
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โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหาร
สวนตําบลนนทรี

จํานวน 150,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่น(รหัส 5320300)
 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลนนทรี 
ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13
 กุมภาพันธ 2563 
 *หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด 

โครงการฝึกอบรมและทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 150,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่น (รหัส 5320300)
 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมและทบทวน
สมาชิก อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนการ
ปฎิบัติงานผู้ชวยเหลือทางราชการในการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที1่18
 ลําดับที่ 18
 *หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด      

โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน จํานวน 50,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่น (รหัส 5320300)
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เชน
ชวงเทศกาลปีใหม ชวงเทศกาลสงกรานต และมาตรการ
ในการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 )หน้าที1่14
 ลําดับที2่
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด 
     

วันที่พิมพ : 29/7/2564  14:35:57 หน้า : 24/75



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม(รหัส 5320400)
 -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ คา
บํารุงรักษาทรัพยสินฯ ฯลฯ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด      

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 200,000 บาท

ประเภทรายจายวัสดุยานพาหนะและขนสง (รหัส 330700)
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุตางๆ เชน แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน
น้ํามันเบรก น้ํากรด น้ํากลั่น หลอดไฟ ตลับลูกปน ไขควง นอต
และ สกรูกระจกมองข้างรถยนต หม้อน้ํารถยนต กันชนรถ
ยนต เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสงเข็มขัดนิรภัย แมแรง
กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค ฯลฯ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด      

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

ประเภทรายจายวัสดุ
เครื่องแตงกาย (รหัส 5331200)
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องแตงกาย เครื่อง
แบบ เสื้อกางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด
ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด     

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

ประเภทรายจายวัสดุ
เครื่องดับเพลิง (รหัส 5331600)
 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน น้ํายาดับเพลิง
อุปกรณดับเพลิง ฯลฯ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด     
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,662,800 บาท

งบบุคลากร รวม 2,689,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,689,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,043,600 บาท

ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงาน
(รหัส 5220100)  
เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 4
 อัตรา ได้แก  
1) ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯระดับต้น   
2) นักวิชาการศึกษา(ปก.)  
3) เจ้าพนักงานธุรการ(ชง)  
4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปง./ชง.)  
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

ประเภทรายจายเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้าง (รหัส 5220800)  
 - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มตางๆ เชน เงินเพิ่มการครอง ชีพชั่ว
คราว 
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ประเภทรายจายเงินประจําตําแหนง (รหัส 5220300)  
 - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล และคา
ตอบแทนพิเศษของพนักงาน ได้แก ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษาฯ ระดับต้น   
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

เงินวิทยฐานะ จํานวน 59,500 บาท

ประเภทรายจายเงินวิทยฐานะ(รหัส5220400)  
 - เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ครู คศ.1   
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,379,400 บาท

ประเภทรายจายคาจ้างพนักงานจ้าง(รหัส 5220700)  
 - เพื่อจายเป็นคาจ้างของพนักงานจ้างที่อยูในสังกัด ได้แก  
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 10 อัตรา
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

ประเภทรายจายเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้าง (รหัส 5220800)  
 - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานจ้างที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน
เพิ่มตางๆ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 11
 อัตรา ได้แก   
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)  
2) พนักงานจ้างทั่วไปที่อยูในสังกัด จํานวน  10  อัตรา   
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

งบดําเนินงาน รวม 615,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 425,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

ประเภทรายจายคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน  
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น (รหัส 5310100)  
เพื่อจายเป็นคาดําเนินการ ดังนี้  
 - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  
 - คาตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผล  
 - คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  
 - คาตอบแทน อปพร.  
 - เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  
 - เงินรางวัล ฯลฯ  
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทรายจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (รหัส 5310300) 
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
ตามระเบียบกําหนด 
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร(รหัส 5310500) 
 - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานครู อบต. และผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินชวยเหลือการ
ศึกษาบุตรตามระเบียบกําหนด ดังนี้ 
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(รหัส5320200
)เพื่อจายเป็นคาใช้จายด้งนี้
 - คารับรองในการต้อนรับบุคลากร 
หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจงาน
หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน จัดการประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ   
 - คาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการคณะตางๆ ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ให้กับ อบต.  
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ (รหัส 5320300)  
 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะคาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ คาลงทะเบียนตางๆ ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง  
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม (รหัส 5320400)
 - เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑ
ตางๆ คาบํารุงทรัพยสิน
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

ประเภทรายจายวัสดุสํานักงาน 
(รหัส 5330100)
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

ประเภทรายจายวัสดุโฆษณาและเผยแพร (รหัส 5331100)
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อบอรดปิดประกาศประชาสัมพันธและ วัสดุ
ตางๆ เชน กระดาษ โปสเตอร พูกันและสี ฟิลม ฟิลมสไลดรูป
สี หรือขาวดํา ที่ได้จากการล้าง อัด ขยายภาพ ดาว
เทียม บอรด ปิดประกาศ ฯลฯ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

ประเภทรายจายวัสดุกีฬา (รหัส 5331300) 
 - เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการกีฬาเชน หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูก
ปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชรบอล ไม้แบตมินตัน ลูกแบตมินตัน ไม้
เทเทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้า
หวายแชรบอล ตาขายกีฬา เชนตาขายตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับ
เวลา นวม ลูกทุมน้ําหนัก เสาตาขายกีฬา เชน เสาตาขายวอลเลย
บอล ตาขาย วอลเลยบอล หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ 
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

ประเภทรายจายวัสดุคอมพิวเตอร 
(รหัส 5331400) 
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชนอุปกรณบันทึกข้อมูล
เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ
เชน แบบดิสเกตต (Diskette)
แบบฮารดดิสต (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม(CD-ROM)
แบบออพติคอล (Optical)  ฯลฯ
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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งบลงทุน รวม 1,358,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,358,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาครกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 2,400 ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต

จํานวน 1,358,000 บาท

ประเภทรายจายคาครุภัณฑยานพาหนะและขน
สง (รหัส 5410300) 
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 90 กิโลวัตต
คุณลักษณะ :
1)มีโคลโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนัง โดยรอบ แยกที่นั่ง
2)เป็นรถโดยสารหลังคาสูง
3)มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ
4)เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ                           
ฟิลมกรองแสง และพนกันสนิม
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
*หนวยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,214,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,534,900 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,081,700 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 603,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส 5320100) 
 - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการครู,คารถรับสงนักเรียนเพื่อให้ 
เด็กนักเรียนเข้าถึงบริการด้านการศึกษา ได้รับความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการเดินทาง มีความสุขในการพัฒนาการเรียน
รู้ ได้รับการดูแลและได้รับความชวยเหลืออยางทั่วถึง,คาจ้างเหมา
ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและทรัพยสินของทาง 
ราชการ,คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือ,คาเข้าปกหนังสือและข้อ
บัญญัติตางๆคารับวารสารสิ่งพิมพเอกสารทางวิชาการตางๆ, 
คาเชาทรัพยสิน,คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียงโทรทัศนหรือสิ่งพิมพตางๆ,คาธรรมเนียม เชน คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน,คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พากษา,คาจ้างเหมาบริการ,คาติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท, คา
จ้างออกแบบ,คาจ้างเหมาแรงงาน เชน คาจ้างเหมาแบกหาม 
สัมภาระ,คาจ้างเหมาสูบน้ํา,คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ,คา
จ้างเหมาทําความสะอาด,คาบริการกําจัดปลวก,คาจ้าง 
ฉีดพนสารเคมี,คาจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงาน,คาจ้างทํา
ของและบริการอื่นๆ เป็นต้น 
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 280,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ (รหัส 5320300)
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลนนทรี 
จํานวน 3 แหง
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83 ลําดับที่ 1
*หนวยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 150,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ (รหัส 5320300)
 - เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการวันเด็กแหงชาติจัดกิจกรรม
รวมกับหนวยงานและชุมชนภายในตําบลนนทรี และพื้นที่ใกล้
เคียงได้เข้ารวมโครงการ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 84
 ลําดับที่ 3
*หนวยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา  
คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 
ตามโครงการสงเสริมการจัดประสบการณการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสําคัญ

จํานวน 238,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ 
รายจายหมวดอื่นๆ (รหัส 5320300) 
 - เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลนนทรี จํานวน 3 แหง จํานวน 140
 คน คาจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700.-บาท/ปี  
คาจัดซื้อสื่อปฐมวัยการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่อง
เลนพัฒนาการเด็ก   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 84
 ลําดับที่ 4 
* หนวยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา  
คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 90,400 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ (รหัส 5320300)
 - เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลนนทรี จํานวน 3แหง จํานวน 80
คน เป็นเงิน16,000 บาท 
 - เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนอัตราคนละ 200 บาท/ปี จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลนนทรี จํานวน 3แหง จํานวน 80คนเป็น
เงิน 16,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ300 บาท/ปีจัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลนนทรี จํานวน 3 แหง จํานวน 80
 คน เป็นเงิน  24,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อัตราคนละ 430
บาท/ปีจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลนนทรี จํานวน 3แหง
จํานวน 80คน เป็นเงิน 34,400 บาท
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 85
 ลําดับที่ 6
*หนวยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา  
โครงการอาหารกลางวัน

จํานวน 720,300 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ 
รายจายหมวดอื่นๆ (รหัส 5320300) 
 - เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลนนทรี 
จํานวน 3  แหง  จํานวน 140 คน อัตรามื้อละ 21 บาท ตอคน  
จํานวน 245 วัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 85  
ลําดับที่ 7 
หนวยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ค่าวัสดุ รวม 1,453,200 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,173,200 บาท

ประเภทรายจายวัสดุงานบ้านงานครัว(รหัส 5330300) 
จํานวน 50,000 บาท     
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน แปรง ไม้
กวาด เขง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโตะ ถ้วย
ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ํา จานรอง กระจกเงา น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ถาด โองน้ํา ที่นอน   มีด กระโถน เตา ไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส ไมโครเวฟ ฯลฯ 
ประเภทรายจายคาอาหารเสริม(นม)(รหัส 5330400) 
จํานวนเงิน  1,123,200.00 บาท
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอรไรซ หรือยูเอ
ชที สําหรับปฐมวัยใน ศพด. เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6    
ในอัตราคนละ 8.00 บาท ประกอบด้วย    
1) เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร สวน
ตําบลนนทรี จํานวน 260 วัน จํานวน 3 แหงจํานวน 140
 คน อัตราคนละ 8.00 บาท เป็นเงิน 291,200.00 บาท 
2) เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ในร.ร.สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการ    
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 260 วัน (จํานวน 52
 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน เว้นวันเสาร-อาทิตย)จํานวน 6 แหงนัก
เรียนจํานวน 400 คน อัตราคนละ 8.00 บาท
เป็นเงิน 832,000.00 บาท 
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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วัสดุการศึกษา จํานวน 280,000 บาท

ประเภทรายจายคาวัสดุการศึกษา 
(รหัส 5331500)
  -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาตางๆ เชน
1.วัสดุสื่อการเรียนการสอน
2.วัสดุหนังสือพัฒนาการเด็ก
3.วัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบ
ใส กาว แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ ชอลก แปรงลบกระดาน ตรา
ยาง กระดาษไข ซอง ฯลฯ
4.วัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
  - เทปบันทึกข้อมูล 
  - หัวแมพิมพหรือแถบแมพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
  - ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร
  - แผนกรองแสง ฯลฯ
5. วัสดุเผยแพรประชาสัมพันธ
  - กระดาษเขียนโปสเตอร
  - พูกันสี
  - ฟิลม
  - ฟิลมสไลด
  - แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร วีดีโอเทป แผนซีดี) ฯลฯ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,680,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,680,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ(สนับสนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
ในเขตพื้นที่ตําบลนนทรี)

จํานวน 1,680,000 บาท

ประเภทรายจายเงินอุดหนุนสวนราชการ (รหัส 610200)
 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามรายละเอียด ดังนี้
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ในเขตพื้นที่ตําบลนนทรี จํานวน 6 โรงเรียน สําหรับเด็กอนุบาล
และเด็กป.1 - ป. 6 จํานวน 400 คน อัตรามื้อละ21บาทตอคน
จํานวน 200 วัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 96
 ลําดับที่ 8
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,909,600 บาท

งบบุคลากร รวม 2,423,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,423,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 957,000 บาท

ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงาน (รหัส 5220100)
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 4
 อัตรา ได้แก
1) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ(ระดับต้น) 
2) นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
3) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปก./ชก.)
4) เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

ประเภทรายจายเงินเพิ่มตางๆ 
ของพนักงานจ้าง (รหัส 5220800)  
 - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มตางๆ เชน เงินเพิ่มการครอง ชีพชั่ว
คราว
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ประเภทรายจายเงินประจําตําแหนง (รหัส 5220300)
- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล และคา
ตอบแทนพิเศษพนักงาน ได้แก ผู้อํานวยการกองสาธารณ
สุขฯ(ระดับต้น)
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,271,100 บาท

ประเภทรายจายคาจ้าง
พนักงานจ้าง (รหัส 5220700)
- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างกองสาธารณสุข จํานวน 10
 อัตรา ได้แก
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา
2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา 
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท

ประเภทรายจายเงินเพิ่มตางๆ
ของพนักงานจ้าง (รหัส 5220800)
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆให้แกพนักงานจ้างที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน
เพิ่มตางๆ เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ได้แก
1)พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา
2)พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา 
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
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งบดําเนินงาน รวม 1,486,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 466,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 266,200 บาท

ประเภทรายจายคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ( รหัส 5310100)
- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการดังนี้
 - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
 - คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
 - คาตอบแทน อปพร.
 - เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
 - เงินรางวัล ฯลฯ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

ประเภทรายจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(รหัส 5310300)
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานสวนตําบลพนักงานจ้าง
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

ค่าใช้สอย รวม 750,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส 5320100)
- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
และข้อบัญญัติตางๆคารับวารสาร สิ่งพิมพเอกสาร  ทางวิชาการ
ตางๆ คาเชาทรัพยสิน คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน   คาธรรมเนียม เชนคาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม"     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
หมวดรายจายอื่น (รหัส 5320300)
 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางคาพาหนะคาเชาที่พักคาบริการ
จอดรถ คาลงทะเบียนตางๆของพนักงานจ้าง พนักงานสวนตําบล
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม"     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม   (รหัส 320400)
- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติเชน คาบํารุงรักษา คาซอมแซมทรัพยสิน
ครุภัณฑตางๆ รถขยะ เตาเผาขยะฯลฯ
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

ประเภทรายจายวัสดุสํานักงาน (รหัส 5330100)
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 200,000 บาท

ประเภทรายจายวัสดุยานพาหนะและขนสง (รหัส 330700)
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุตางๆ เชน แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน
น้ํามันเบรก น้ํากรด น้ํากลั่น หลอดไฟ ตลับลูกปน ไขควง นอต
และสกรูกระจกมองข้างรถยนต  หม้อน้ํารถยนต กันชนรถ
ยนต เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสงเข็มขัดนิรภัย แมแรง
กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค ฯลฯ
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

ประเภทรายจายวัสดุโฆษณาและเผยแพร (รหัส 331100)
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อบอรดปิดประกาศประชาสัมพันธและวัสดุ
ตางๆ เชนกระดาษโปสเตอร พูกัน สี ฟิลม ฟิลมสไลด รูปสีหรือ
ขาวดําที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพดาวเทียมบอรดปิด
ประกาศ ฯลฯ
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

ประเภทรายจายวัสดุคอมพิวเตอร (รหัส 5331400)
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชนอุปกรณบันทึก
ข้อมูล เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ
เชน แบบดิสเกตต (Diskette)
แบบฮารดดิสต (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม(CD-ROM)
แบบออพติคอล (Optical)  ฯลฯ
 * หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,199,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 879,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 284,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 24,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส 5320100)
โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว
- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 ) หน้า94 ลําดับ
ที่ 11
* หนวยงานรับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารกลุมผู้ประกอบการ
จําหนายอาหารในตลาดและชุมชน

จํานวน 50,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ  (รหัส 5320300)
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมความรู้ด้านสุขาภิบาล
ให้กับผู้ประกอบการจําหนายอาหารในตลาดและชุมชน เชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 91
 ลําดับที1่
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
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โครงการอบรมการป้องกันโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ จํานวน 30,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ (รหัส 5320300)
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอบรมตามโครงการป้องกันโรค
เอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธในเขตตําบลนนทรี
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ คาใช้จายอื่น ที่จําเป็นในการจัดอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 ) 
หน้าที่ 92 ลําดับที3่
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

โครงการอบรมแก้ไขเหตุรําคาญ จํานวน 30,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ ( รหัส5320300 )
 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอบรมตามโครงการแก้ไขเหตุ
รําคาญและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตตําบลนนทรี
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
คาใช้จายอื่น ที่จําเป็นในการจัดอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 )
หน้าที่ 105 ลําดับที3่
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

วันที่พิมพ : 29/7/2564  14:35:57 หน้า : 45/75



โครงการอบรมรณรงคป้องกันและควบคุมโรคติดตอตามฤดูกาล จํานวน 120,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ (รหัส 5320300)
 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชน
ในการป้องกัน และควบคุมโรคติดตอตามฤดูกาล เชน โรคมือเท้า
ปาก ไข้หวัดใหญ ไข้วัดนก โรคไข้เลือดออก ฯลฯ 
สําหรับจายเป็นคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดอบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 )
หน้าที่ 92 ลําดับที4่
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

โครงการอบรมอาหารปลอดภัยและตลาดสดนาซื้อ จํานวน 30,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจาย
หมวดอื่นๆ (รหัส5320300)
 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมอาหารปลอดภัยและตลาด
สดนาซื้อเชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณคาจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 92
 ลําดับที่ 2
* หนวยงานรับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

ค่าวัสดุ รวม 595,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

ประเภทรายจายวัสดุงานบ้าน
งานครัว  (รหัส 330300)
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆเชน แปรงไม้
กวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาล้างห้องน้ํา ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าหมผ้าปูโตะ ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ํา ฯลฯ
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

วันที่พิมพ : 29/7/2564  14:35:57 หน้า : 46/75



วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 500,000 บาท

ประเภทรายจายวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยรหัส (5330900)
- เพื่อจายเป็นคา
1.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ 
2.จัดซื้อน้ํายาพนหมอกควัน
3.จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
พร้อมฉีด
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

ประเภทรายจายวัสดุโฆษณาและเผยแพร (รหัส 5331100)
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อบอรดปิดประกาศประชาสัมพันธและวัสดุ
ตางๆ เชนกระดาษโปสเตอร พูกันสี ฟิลม ฟิลมสไลดรูปสีหรือขาว
ดําที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพดาวเทียม บอรดปิดประกาศ ฯลฯ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 70,000 บาท

ประเภทรายจายวัสดุเครื่องแตงกาย (รหัส 5331200)
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องแตงกายเครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด
ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ     ชุด PPE  ฯลฯ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
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งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการอุดหนุนอาสาสมัครสาธาณสุขประจําหมูบ้าน เพื่อจัดทํา
โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 320,000 บาท

ประเภทรายจายเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน
(รหัส 5610300)
 - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครประจําหมูบ้าน หมูบ้านแหง
ละ 20,000 .- บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆให้มีความเหมาะสมกับปัญหา
และบริบทของพื้นที่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 ) หน้า94 ลําดับ
ที่ 9
* หนวยงานรับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ จํานวน 20,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ (รหัส5320300)
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการชวยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที8่8
    ลําดับที1่
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด     
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ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 160,000 บาท

ประเภทวัสดุกอสร้าง (รหัส 5330600)
 - เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการซอม
แซมที่อยูอาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสทาง
สังคม จํานวน 16 หมูบ้าน เพื่อให้ผู้ที่มีรายได้น้อยมีที่อยูอาศัยที่
มั่นคงได้มาตรฐานมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 88
 ลําดับที2่
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด
     

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,130,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,000,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส 5320100)
 - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาพนักงานเก็บขนและเผากําจัดขยะ ซึ่ง
ให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาจ้างเหมาเผากําจัดขยะมูลฝอย คาจ้าง
เหมารักษาความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คาจ้างเหมา
กําจัดวัชพืช คาจ้างเหมากวาดถนนและเก็บขนขยะ คาจ้างเหมา
ดูแลความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ที่ทิ้งขยะ 
ชําระคาบริการทิ้งขยะที่บอกําจัดขยะเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฯลฯ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงบอกําจัดขยะและกําจัดขยะ จํานวน 100,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ รหัส (5320300)
 - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาปรับปรุงบอขยะมูลฝอย และที่กําจัด
ขยะในการบริหารจัดการในการป้องกัน กําจัด บําบัดฟนฟูสภาพ
แวดล้อมภายในตําบลนนทรี และมีบุคลากรประจําในการจัดการ
เผาขยะ ประจําพื้นที่
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ 2561-2565) หน้าที่ 104
 ลําดับที1่
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง จํานวน 30,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ รหัส (5320300)
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอบรมให้ความรู้โครงการคัดแยก
ขยะ การป้องกันและแก้ไขมลพิษในชุมชน ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)หน้าที่ 105
 ลําดับที2่
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ(รหัส5320300)
- เพื่อดํานินการโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุให้มีกิจกรรมรวมกัน ให้ดําเนินชีวิตอยางมีคุณคามี
ความสุข
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 )หน้าที8่8
 ลําดับที3่
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด     

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้านและทบทวนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ (รหัส5320300)
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดเวที   
ประชาคมหมูบ้านและทบทวนการจัดทําแผนชุมชน เชนประชาคม
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการภายในตําบลนนทรี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที1่09
 ลําดับที่ 7
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด     
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โครงการรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ (รหัส 5320300)
- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการรณรงคป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเพื่อรณรงคสร้างกระแสปลุกจิตสํานึกในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติดกระตุ้นให้ประชาชน
เกิดความตระหนักและเข้ามามีสวนรวมในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดเพื่อสร้างแนวรวมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อยางเป็นระบบ โดยดึงผู้มีสวนเกี่ยวข้องมาเป็นแนวรวมและเครือ
ขาย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ2561-2565)หน้าที่ 118
 ลําดับที่ 19
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด     

โครงการสร้างศักยภาพกลุมสตรีพัฒนาตําบลนนทรี จํานวน 30,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ (รหัส 5320300)
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสร้างศักยภาพกลุมสตรีพัฒนาตํา
ลนนทรีเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความสําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมในด้านตางๆ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565 ) หน้าที่ 99
 ลําดับที1่
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด     
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โครงการสร้างอาชีพสูชุมชน จํานวน 30,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ (รหัส 5320300)
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสร้างอาชีพสูชุมชนของกลุม
อาชีพตําบลสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชนและ
พัฒนากลุมอาชีพเดิมสงเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสง
เสริมให้เกิดการสร้างรายได้และทุนหมุนเวียนภายในชุมชนเพื่อให้
ชุมชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดีในกลุมอาชีพ เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑในชุมชนไปสูสินค้า
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที9่9 ลําดับ
ที่ 2
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด     

โครงการสูงวัยใสใจสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ (รหัส 5320300)
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสูงวัยใสใจสุขภาพสร้างกระแส
ให้สังคมตระหนักและยอมรับการเปลี่ยนแปลงสูสังคมผู้สูงอายุเพื่อ
ให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง
ได้ อยางเหมาะสมและสามารถดําเนินชีวิตได้อยางมีความสุข
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการสงเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 )หน้าที8่9
 ลําดับที4่
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด     
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 400,000 บาท

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

โครงการกีฬาต้านยาเสพติดและโรคเอดส (นนทรีเกมส) จํานวน 300,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ (รหัส 5320300)
 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกีฬาต้านยาเสพติดและโรค
เอดส (นนทรีเกมส) ภายในตําบลนนทรี เพื่อสงเสริมให้เกิดการ
พัฒนาทางด้านรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปัญญาและ
สงเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชนและประชน มี
สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 86
 ลําดับที่ 9
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการแขงขันกีฬาสภาเด็กและเยาวชนสัมพันธองคการบริหารสวน
ตําบลนนทรี

จํานวน 100,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ (รหัส 5320300)
 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกีฬาสภาเด็กและเยาวชนสัมพันธ
ภายในตําบลนนทรี เพื่อสงเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านราง
กาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปัญญาและสงเสริมให้นัก
เรียน นักศึกษา เด็กและเยวชน และประชาชนมีสุขภาพพลานามัย
ที่แข็งแรงสมบูณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 86
 ลําดับที่ 8
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ (รหัส 5320300)
- เพื่อจายเป็นคาใช้จยในการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา เพื่อสง
เสริมสร้างสรรคและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561
-2565) หน้า 95 ลําดับที่ 3
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ (รหัส 5320300)
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต เพื่อ
สงเสริมสร้างสรรคและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95
 ลําดับที่ 4
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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โครงการจัดงานประเพณีสูขวัญข้าว จํานวน 150,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ (รหัส 5320300)
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีสูขวัญข้าว เพื่อสง
เสริม สร้างสรรคและอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95
 ลําดับที่ 5
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,797,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,472,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,472,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,069,200 บาท

ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงาน (รหัส 5220100)
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 4 อัตรา ได้แก
1) ผู้อํานวยการกองชาง(ระดับต้น) 
2) วิศวกรโยธา(ปก.ชก.) 
3) นายชางโยธา(ปง./ชง.) 
4) นายชางเขียนแบบ (ปง./ชง.) 
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 42,600 บาท

ประเภทรายจายเงินเงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงาน
สวนท้องถิ่น (รหัส 5220800)  
 - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มตางๆ เชน เงินเพิ่มการครอง ชีพชั่ว
คราว
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ประเภทรายจายเงินประจําตําแหนง(รหัส 5220300)
- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลและคา
ตอบแทนพิเศษพนักงาน ได้แก ผู้อํานวยการกองชาง(ระดับต้น )
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 300,800 บาท

ประเภทรายจายคาจ้างพนักงานจ้าง (รหัส 5220700)
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ได้แก
1) ผู้ชวยนายชางโยธา 
2) ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า 
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 18,200 บาท

ประเภทรายจายเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัส 5220800)
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ให้แกพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงิน
เพิ่มตาง ๆ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 2
 อัตรา ได้แก 
1) ผู้ชวยนายชางโยธา 
2) ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า 
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง     
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งบดําเนินงาน รวม 1,324,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 169,700 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 164,700 บาท

ประเภทรายจายคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (รหัส 5310100)
- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการดังนี้
 - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
 - คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
 - คาตอบแทน อปพร.
 - เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
 - เงินรางวัล ฯลฯ
* หนวยงานรับผิดชอบ: กองชาง     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทรายจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (รหัส 5310300)
- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง      
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ค่าใช้สอย รวม 555,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(รหัส
5320100)
- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
และข้อบัญญัติตางๆคารับวารสาร สิ่งพิมพเอกสาร ทางวิชาการ
ตางๆ คาเชาทรัพยสิน คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศนคาธรรมเนียม เชนคาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดี  ตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมา บริการ ฯลฯ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง      

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 25,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
หมวดรายจายอื่น (รหัส 5320300)
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง เดินทางคา
พาหนะคาเชาที่พักคาบริการจอดรถ คาลงทะเบียนตางๆของ
พนักงานจ้าง พนักงานสวนตําบล
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม
(รหัส 320400)
- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติเชน คาบํารุงรักษา คาซอมแซมทรัพยสิน
ครุภัณฑตางๆ ฯลฯ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง 
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ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

ประเภทรายจายวัสดุสํานักงาน(รหัส 5330100)
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ
 เชน กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ฯลฯ
 *หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง     

วัสดุกอสร้าง จํานวน 500,000 บาท

ประเภทรายจายคาวัสดกอสร้าง (รหัส 5330600)
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างประเภทตางๆเชน ไม้
ตางๆ น้ํามัน ทาไม้ ทินเนอรสี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูน
ขาว ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู 
ค้อน คีม ชะแลง จอบ  เสียม สิ่ว ขวานสวาน เลื่อย กบไส
ไม้ เหล็กเส้นเครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง ทอน้ํา
บาดาล ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆโถส้วม อางล้าง
มือ  ราวพาดผ้า  ยางมะตอยฯลฯ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

 ประเภทรายจายวัสดุยานพาหนะ
และขนสง (รหัส 330700)
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุตางๆ เชน  แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน
น้ํามันเบรก น้ํากรด น้ํากลั่น หลอดไฟ ตลับลูกปน ไขควง นอต
และสกรู กระจกมองข้างรถยนต หม้อน้ํารถยนต กันชนรถยนต 
เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง กุญแจปากตาย 
กุญแจเลื่อน คีมลอค ฯลฯ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง     
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

ประเภทรายจายวัสดุคอมพิวเตอร (รหัส 331400)
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน
อุปกรณบันทึกข้อมูล เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ
เชน แบบดิสเกตต (Diskette)แบบฮารดดิสต (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม(CD-ROM)แบบออพติคอล (Optical)  ฯลฯ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง     

งานก่อสร้าง รวม 10,614,200 บาท
งบลงทุน รวม 9,814,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 590,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อถังไฟเบอรกลาส พร้อมขาตั้งเหล็ก หมู 11 จํานวน 590,000 บาท

ประเภทรายจายคาครุภัณฑจัดซื้อถังเก็บน้ําไฟเบอรกลา
สขนาด 2,000 ลิตร (รหัส 5411600)
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑจัดซื้อถังเก็บน้ําไฟเบอรกลาส
 ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)หน้า16
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง     

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 9,224,200 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างสถานที่จําหนายสินค้าชุมชน ตําบลนนทรี จํานวน 988,000 บาท

ประเภทคากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ
 (รหัส 5420700)
- เพื่อจายเป็นคากอสร้างสถานที่จําหนายสินค้าชุมชน ตําบล
นนทรี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)) หน้า106  
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง
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คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
นนทรี

จํานวน 500,000 บาท

ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ
  (รหัส 5421100)
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกอสร้างตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลนนทรี หรือมีพื้นที่กอสร้างไมต่ํา
กวา 210 ตารางเมตร ตามรูปแบบอบต.นนทรีกําหนดป้าย
โครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 87 
*หนวยงานรับผิดชอบ:กองชาง

โครงการขยายลานกีฬา หมูที่ 6 จํานวน 197,000 บาท

ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ
 (รหัส 5421100)
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการขยายลานกีฬา หมูที่ 6 มีพื้นที่กอ
สร้างไมต่ํากวา 500 ตารางเมตร พร้อมป้าย 2 ป้าย ตามรูป
แบบ อบต. นนทรี กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 87 
*หนวยงานรับผิดชอบ:กองชาง

โครงการย้ายเสาวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ จํานวน 50,000 บาท

ประเภทรายจายคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตางๆ (รหัส5421100)
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการย้ายเสาวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ
จากศูนยอปพร.องคการบริหารสวนตําบลนนทรีมาอาคารป้องกันฯ
ตามรูปแบบอบต.กําหนด พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
*หนวยงานรับผิดชอบ:สํานักปลัด
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการ เสริมผิวลาดยางแอสฟัลตติกคอนกรีตทับหน้าถนนเดิม ตอ
จากเส้นเดิมภายในหมูบ้าน  หมูที่ 15

จํานวน 498,000 บาท

ประเภทรายจายคากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (รหัส 5421000)
- เพื่อจายเป็นคาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลตติกคอนกรีตทับหน้า
ถนนเดิม ตอจากเส้นเดิมภายในหมูบ้าน  หมูที่ 15โดยมีราย
ละเอียดดังนี้เสริมผิวลาดยางแอสฟัลตติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 4
ม. ยาว 325 ม.หนา 5 ซม.หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา1,300ตร.ม. ตาม
รูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายชั่วคราว รวม 2 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)หน้า7 
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าบ้านผู้ใหญ
บ้าน หมูที่ 4

จํานวน 285,000 บาท

ประเภทรายจายคากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(รหัส 5421000)
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้า
บ้านผู้ใหญบ้าน นายเกษม สิงหนาม หมูที่ 4กว้าง 4
เมตร ยาว 120 เมตร หนา 15 เซนติเมตรหรือมีพื้นที่กอสร้างไม
ต่ํากวา 480 ตารางเมตร ตามรูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบท พร้อมป้ายโครงการและป้ายชั่วคราว จํานวน 2 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)หน้า8 
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

วันที่พิมพ : 29/7/2564  14:35:58 หน้า : 63/75



โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 9 (ตอเนื่อง) จํานวน 499,000 บาท

ประเภทรายจายคากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(รหัส 5421000)
- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 (ตอ
เนื่อง) จากบ้านนายบํารุง ปาประกอบ กว้าง 4 เมตร ยาว 210
 เมตร หนา 15  เซนติเมตร  หรือมีพื้นที่กอสร้างไมต่ํากวา 840
 ตารางเมตร  ตามรูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อม
ป้ายโครงการและป้ายชั่วคราว จํานวน 2 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)หน้า10  
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู1  ตอเนื่อง จํานวน 356,700 บาท

ประเภทรายจายคากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(รหัส 5421000)
- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 ชวงที่ 1
 ซอย1 ตอเนื่อง กว้าง 4 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 15 ซม. ชวง
ที่ 2 ซอยฟารมเห็ด กว้าง 4 เมตร หนา 15 ซม. หรือมีพื้นที่กอ
สร้างไมต่ํากวา 600 ตารางเมตร ตามรูปแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการและป้ายชั่วคราว จํานวน 2 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 69 
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู4 (ตอเนื่อง) จํานวน 65,000 บาท

ประเภทรายจายคากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(รหัส 5421000)
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตอเนื่อง) จาก
บ้านนางศิวรักษ ถึงบ้านนายอุดม ฆ้องต้อ ฝายน้ําล้น หมูที่ 4
 กว้าง 5 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 15 เซนติเมตรหรือมีพื้นที่กอ
สร้างไมต่ํากวา 110 ตารางเมตร ตามรูปแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการและป้ายชั่วคราว จํานวน 2 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)หน้า8 
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู8 (ตอเนื่อง) จํานวน 396,000 บาท

ประเภทรายจายคากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(รหัส 5421000)
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตอเนื่อง)จากถัง
ประปาหน้าบ้านนายฉลาด พุมบุญถึงสามแยกบ้านนายสมชาย หมู
ที่ 8 กว้าง 5 เมตร ยาว 134 เมตร หนา 15 เซนติเมตร หรือมี
พื้นที่กอสร้างไมต่ํากวา 670 ตารางเมตร ตามรูปแบบมาตรฐาน
ทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการและป้ายชั่วคราว จํานวน 2
 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)หน้า9  
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตอเนื่อง) หมู 16 จํานวน 488,000 บาท

ประเภทรายจายคากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(รหัส 5421000)
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตอเนื่อง)จาก
บ้านนายสิน ห้อยลา หมูที่ 16 กว้าง 5 เมตร ยาว165
 เมตร หนา 15 เซนติเมตรหรือมีพื้นที่กอสร้างไมต่ํากวา 825
 ตารางเมตร ตามรูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อม
ป้ายโครงการและป้ายชั่วคราว จํานวน 2 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า73  
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตอเนื่อง) หมู12 จํานวน 499,000 บาท

ประเภทรายจายคากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(รหัส 5421000)
- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตอ
เนื่อง) หมู 12 จากบ้านนายวิเชียร ควรเสก ถึงบ้านนาย
สมบูรณ กลักย้อม กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 15
 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างไมต่ํากวา 840 ตารางเมตร ตาม
รูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายชั่วคราว จํานวน 2 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)หน้า10 
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง
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โครงการกอสร้างประปาถังเหล็ก หมูที่ 7 จํานวน 488,000 บาท

ประเภทรายจายคากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(รหัส 5421000)
- เพื่อจายเป็นคากอสร้างประปาถังเหล็ก หมูที่ 7 ขนาด15ลบ.ม
.สูง 15 เมตรใช้น้ําจากสระน้ําสาธารณประโยชน วางทอพี.วี.ซี 3
 นิ้ว ชั้น 8.5 เชื่อมสามทางลด 3/4 นิ้ว  ตามรูปแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง พร้อมป้ายโครงการและป้ายชั่วคราว จํานวน 2
 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)หน้า15 
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง แบบกิ่งเดี่ยว หมู 5 (ซอยปัมปตท.)(ตอ
เนื่อง)

จํานวน 70,000 บาท

ประเภทรายจายคากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(รหัส 5421000)
- เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางแบบกิ่งเดี่ยว(ซอยปัมปตท
.)(ตอเนื่อง)หมู 5 จํานวน  2 ต้น ตามรูปแบบมาตรฐาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) หน้า9  
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง แบบกิ่งเดี่ยว หมู 5 (บ้านหนองมะ
ยาง)

จํานวน 150,000 บาท

ประเภทรายจายคากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(รหัส 5421000)
- เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางแบบกิ่งเดี่ยว บ้านหนองมะ
ยาง หมู 5 จํานวน  5 ต้น ตามรูปแบบมาตรฐาน พร้อมป้าย
โครงการและป้ายชั่วคราว จํานวน 2 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) หน้า9  
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง
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โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางแบบกิ่งคูบริเวณตลาดหน้าแพนเกาะ
กลางถนน หมูที่ 5

จํานวน 264,000 บาท

ประเภทรายจายคากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(รหัส 5421000)
- เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางแบบกิ่งคูบริเวณตลาดหน้า
แพนเกาะกลางถนน หมูที่ 5  จํานวน 5 ต้น ตามรูปแบบมาตรฐาน
พร้อมป้ายโครงการและป้ายชั่วคราว จํานวน 2 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) หน้า9  

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางแบบกิ่งเดี่ยว ถนนหน้าวัดอางศิลา หมู
ที่ 13

จํานวน 480,000 บาท

ประเภทรายจายคากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(รหัส 5421000)
- เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางแบบกิ่งเดี่ยว ถนนหน้าวัด
อางศิลา หมูที่ 13 จํานวน 16 ต้น ตามรูปแบบมาตราฐาน 
พร้อมป้ายโครงการและป้ายชั่วคราว จํานวน 2 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) หน้า18  
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางแบบกิ่งเดี่ยว หน้าวัดอางศิลา หมูที่ 1 จํานวน 120,000 บาท

ประเภทรายจายคากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(รหัส 5421000)
- เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางแบบกิ่งเดี่ยว หน้าวัดอาง
ศิลา หมูที่ 1จํานวน 4 ต้น ตามรูปแบบมาตรฐาน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 81  
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง
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โครงการเปลี่ยนทอ พี.วี.ซี ขนาด 3 นิ้ว หมู 2 จํานวน 337,000 บาท

ประเภทรายจายคากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(รหัส 5421000)
- เพื่อจายเป็นคาเปลี่ยนทอประปา พี.วี.ซี ขนาด 3 นิ้ว ชนิดปลาย
บานจํานวน 625 ทอน ชั้น 8.5 หมูที่ 2 บ้านสระขุดพร้อมป้าย
โครงการและป้ายชั่วคราว จํานวน 2 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) หน้า16  
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

โครงการเปลี่ยนทอประปา พี.วี.ซี. ขนาด 3 นิ้ว หมู 14 จํานวน 337,000 บาท

ประเภทรายจายคากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(รหัส 5421000)
- เพื่อจายเป็นคาเปลี่ยนทอประปา พี.วี.ซี. ขนาด 3 นิ้ว ชนิดปลาย
บาน จํานวน 625 ทอน ชั้น 8.5 หมูที่ 14 บ้านหนองมวงพร้อม
ป้ายโครงการ 2 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 78 
* หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลตติกคอนกรีตทับหน้าถนนเดิม ตอ
จากเส้นเดิมออกถนนสุวรรณศร  หมูที่ 10

จํานวน 498,000 บาท

ประเภทรายจายคากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(รหัส 5421000)
- เพื่อจายเป็นคาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลตติกคอนกรีตทับหน้า
ถนนเดิม ตอจากเส้นเดิมออกถนนสุวรรณศร  หมูที่ 10 โดยมีราย
ละเอียดดังนี้เสริมผิวลาดยางแอสฟัลตติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 4
 ม. ยาว 325 ม.หนา 5 ซม.หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 1,300 ตร.ม
. ตามรูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทพร้อมป้ายโครงการ
และป้ายชั่วคราว รวม 2 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)หน้า7 
*หนวยงานรับผิดชอบ : กองชาง
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โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลตติกคอนกรีตทับหน้าถนนเดิม ตอ
เนื่อง  หมู 3

จํานวน 498,000 บาท

ประเภทรายจายคากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(รหัส 5421000)
- เพื่อจายเป็นคาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลตติกคอนกรีตทับหน้า
ถนนเดิม ตอเนื่อง จากบ้านนายสังเวียน พิมพประสิทธิ์ ถึงหน้าโรง
งานเหล็ก  หมูที่ 3โดยมีรายละเอียดดังนี้เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต
ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 325 ม. หนา 5 ซม. หรือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา 1,300 ตร.ม. ตามรูปแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการและป้ายชั่วคราว รวม 2 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)หน้า6 
*หนวยงานรับผิดชอบ : กองชาง

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลตติกคอนกรีตทับหน้าถนนเดิม ตอ
เนื่อง จากเส้นเดิมถึงสถานีตํารวจทางหลวงถนนสุวรรณศร  หมูที่ 6

จํานวน 294,000 บาท

ประเภทรายจายคากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(รหัส 5421000)
- เพื่อจายเป็นคาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลตติกคอนกรีต
ทับหน้าถนนเดิม ตอเนื่องจากเส้นเดิมถึงสถานีตํารวทางหลวงถนน
สุวรรณศร  หมูที่ 6โดยมีรายละเอียดดังนี้เสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลตติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 155 ม. หนา 5
 ซม. หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 775 ตร.ม. ตามรูปแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการและป้ายชั่วคราว รวม 2
 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)หน้า6 
*หนวยงานรับผิดชอบ : กองชาง
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการ ซอมแซมถนนลูกรัง (ไหลทางและที่เป็นหลุม - เป็นบอ) 
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 4

จํานวน 138,000 บาท

ประเภทคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
(รหัส 5421100)
-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง (ไหลทางและที่เป็น
หลุม - เป็นบอ) ภายในหมูบ้าน หมูที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000
 เมตรใช้ปริมาณดินลูกรัง 1,200 ลบ.ม. ปรับเกลี่ยแตง พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 2 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)หน้า13 
*หนวยงานรับผิดชอบ : กองชาง

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง (ไหลทางและที่เป็นหลุม - เป็นบอ) ภาย
ในหมูบ้าน หมูที่ 14

จํานวน 138,000 บาท

ประเภทคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
(รหัส 5421100)
-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง (ไหลทางและที่เป็น
หลุม - เป็นบอ) ภายในหมูบ้าน หมูที่ 14 กว้าง 4
 เมตร  ยาว 2,000 เมตรใช้ปริมาณดินลูกรัง 1,200 ลบ.ม. ปรับ
เกลี่ยแตง พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 2 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)หน้า13 
*หนวยงานรับผิดชอบ : กองชาง
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โครงการซอมแซมถนนลูกรัง (ไหลทางและที่เป็นหลุม - เป็นบอ) ภาย
ในหมูบ้าน หมูที่ 2

จํานวน 138,000 บาท

ประเภทคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
(รหัส 5421100)
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง (ไหลทางและที่เป็น
หลุม - เป็นบอ) ภายในหมูบ้าน หมูที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000
 เมตรใช้ปริมาณดินลูกรัง 1,200 ลบ.ม. ปรับเกลี่ยแตง พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 2 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)หน้า13 
*หนวยงานรับผิดชอบ : กองชาง

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง(ไหลทางและที่เป็นหลุม-เป็นบอ)ภายใน
หมูบ้าน หมู 5

จํานวน 64,500 บาท

ประเภทคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
(รหัส 5421100)
-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง (ไหลทางและที่เป็น
หลุม - เป็นบอ) ภายในหมูบ้าน หมูที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200
 เมตรใช้ปริมาณดินลูกรัง 560 ลบ.ม. ปรับเกลี่ยแตง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)หน้า13 
*หนวยงานรับผิดชอบ : กองชาง
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โครงการซอมแซมถนนลูกรัง(ไหลทางและที่เป็นหลุม-เป็นบอ)ภายใน
หมูบ้าน หมู 8

จํานวน 138,000 บาท

ประเภทคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
(รหัส 5421100)
-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง (ไหลทางและที่เป็น
หลุม - เป็นบอ) ภายในหมูบ้าน หมูที่ 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000
 เมตรใช้ปริมาณดินลูกรัง 1,200 ลบ.ม. ปรับเกลี่ยแตง พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 2 ป้าย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)หน้า13 
*หนวยงานรับผิดชอบ : กองชาง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและแหลงเรียนรู้ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 250,000 บาท

ประเภทคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง (รหัส 542110) 
- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนและแหลง
เรียนรู้ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององคการบริหารสวน
ตําบลนนทรี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า104 
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

งบเงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคกบินทรบุรี สําหรับติดตั้งไฟฟ้ารายทาง
ภายในตําบลนนทรี (หมู 1 - หมู 16)

จํานวน 800,000 บาท

ประเภทรายจายเงินอุดหนุนสวนราชการ
 (รหัส 5610200)
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคกบินทรบุรี
สําหรับติดตั้งไฟฟ้ารายทางสาธารณะ หมูที1่ -หมูที่ 16 ภายใน
ตําบลนนทรี 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 81
 ลําดับที่ 6
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง     
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ "น้ําคือชีวิต : ศาสตรพระราชาสูแปลงเกษตรผสมผสาน
ประชารัฐ"

จํานวน 30,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
หมวดรายจายอื่นๆ (รหัส 5320300)
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสนับสนุนพัฒนา เศรษฐกิจ
ตําบลนนทรี(เกษตรอินทรีย วิถีพอเพียง) จัดการอบรมให้มีความ
คิดริเริ่ม สร้างสรรคหรือพัฒนาสิ่งใหมๆเพื่อยกระดับความสามารถ
ของผู้เข้ารับ เพิ่มรายได้ให้ตนเองและครอบครัว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที1่00
 ลําดับที2่
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด     

โครงการจัดการน้ําตามปรัชญาของเศรษฐิกิจพอเพียง (ธนาคารน้ําใต้
ดิน)

จํานวน 30,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
หมวดรายจายอื่นๆ (รหัส 5320300)
- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดการน้ําตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง(ธนาคาน้ําใต้ดิน) โดยดําเนินการจัดทําบอน้ําใต้ดิน ระบบปิด
ขนาด 1.5 x 1.5 x1.5 เมตร 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที1่01
 ลําดับที3่
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด     
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โครงการสงเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ (รหัส 5320300)
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมแนวทาง ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับ ชุมชน และ
ระดับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที1่01
 ลําดับที4่
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด     

โครงการสงเสริมปรับปรุงและขยายพืชพันธุดีสูชุมชน(พันธุข้าว พันธุ
พืชผัก ฯลฯ)

จํานวน 10,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
หมวดรายจายอื่นๆ (รหัส 5320300)
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมปรับปรุงและขยายพืช
พันธุดีสูชุมชน ประชาชนมีแปลงเกษตรสาธิตและเป็นแหลงเรียนรู้
ชุมชน พันธข้าว พันธพืชผัก ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)หน้าที่ 99
 ลําดับที5่
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด     

โครงการสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจตําบล นนทรี(เกษตรอินทรีย วิถี
พอเพียง)

จํานวน 30,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
หมวดรายจายอื่นๆ (รหัส 5320300)
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจ
ตําบลนนทรี (เกษตรอินทรีย วิถีพอเพียง) จ้ดอบรมให้มีความคิดริ
เริ่ม สร้างสรรคหรือพัฒนาสิ่งใหมๆ เพื่อยกระดับความสามารถ
ของผู้เข้ารับการอบรม เพิ่มรายได้ให้ตนเองและครอบครัว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที9่8 ลําดับ
ที่1
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด     
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

ประเภทรายจายวัสดุเกษตร (รหัส 5331000)
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสารเคมีป้องกัน
กําจัดศัตรูพืช ปุยวัสดุเพาะชําผ้าใบ
หรือผ้าใบพลาสติกและวัสดุอื่นที่เกี่ยวกับ
การเกษตร ฯลฯ
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด    

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกและดูแลต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 100,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะ
หมวดรายจายอื่นๆ (รหัส 5320300)
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปลูกและดูแลต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติฯ สนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการรณรงคสร้าง
จิตสํานึก ให้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลนนทรี ประชาชนผู้รวมกิจกรรมและชุมชนในพื้นที่ตําบล
นนทรีให้เห็นความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรป่าไม้ และสิ่ง
แวดล้อมเพิ่มพื้นที่ป่าไม้
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที1่58
 ลําดับที1่
*หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด     
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