
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ

อําเภอ ทาบอ   จังหวัดหนองคาย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,900,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,899,120 บาท

งบบุคลากร รวม 7,066,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,009,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111 หมายเหตุสามารถถัวรายการได
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว
2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการ
บริหารสวนตําบล/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
1.คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต.
2.คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก อบต.
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
หมายเหตุ สามารถถัวรายการได
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2)
 พ.ศ.2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว
2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ นายกองคการบริหารสวนตําบล/
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
1.คาตอบแทนพิเศษนายก อบต.
2.คาตอบแทนพิเศษรองนายก อบต.
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
หมายเหตุ สามารถถัวรายการได
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2)
 พ.ศ.2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว
2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลจํานวน 1 คน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2)
 พ.ศ.2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว
2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,324,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท.
1.คาตอบแทนประธานสภา อบต.
2.คาตอบแทนรองประธานสภา อบต.
3.คาตอบแทนเลขานุการสภา อบต.
4.คาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
หมายเหตุ สามารถถัวรายการได
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2)
 พ.ศ.2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว
2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,057,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,070,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล และจายเปนเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี (สํานักปลัด)จํานวน 9 อัตรา พรอมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ดังนี้
1.ปลัด อบต.
2.รองปลัด อบต.
3.หัวหนาสํานักปลัด
4.นิติกร
5.นักวิเคราะหนโยบายและแผน
6.นักจัดการงานทั่วไป
7.นักทรัพยากรบุคคล
8.นักพัฒนาชุมชน
9.เจาพนักงานธุรการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
หมายเหตุ สามารถถัวรายการได ตั้งจายจากเงินรายได
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล (สํานักปลัด)ใหแก
-เงินคาตอบแทนรายเดือนตําแหนงนักบริหารงาน อบต.
-เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
-เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ.รับรองที่ควรไดรับตามระเบียบกําหนด เปนตน
1.ปลัด อบต.(84,000)
2.เจาพนักงานธุรการ (24,000)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
หมายเหตุ สามารถถัวรายการได
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแก
1.ปลัด อบต.(84,000)
2.รองปลัด อบต.(42,000)
3.หัวหนาสํานักปลัด (42,000)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
 เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 266,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา และจายเปนเงินปรับปรุงคาจาง
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,324,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ของ
สํานักปลัด ดังนี้
-พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา
1.ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน
2.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
3.ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ
4.พนักงานขับรถขยะ
5.พนักงานประจํารถขยะ
-พนักงานจางทั่วไป จํานวน 4 ตําแหนง 5 อัตรา
1.คนงานทั่วไป 1 อัตรา
2.พนักงานขับรถ 1 อัตรา
3.พนักงานขับรถขยะ 1 อัตรา
4.คนงานประจํารถขยะ 2 อัตรา
และจายเปนเงินปรับปรุงคาจางประจําปี
หมายเหตุ สามารถถัวรายการได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป ของสํานักปลัด
เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ดังนี้
-พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา
1.ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน
2.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
3.ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ
4.พนักงานประจํารถขยะ
-พนักงานจางทั่วไป จํานวน 4 ตําแหนง 5 อัตรา
1.คนงานทั่วไป 1 อัตรา
2.พนักงานขับรถ 1 อัตรา
3.พนักงานขับรถขยะ 1 อัตรา
4.คนงานประจํารถขยะ 2 อัตรา
และจายเปนเงินปรับปรุงคาจางประจําปี
หมายเหตุ สามารถถัวรายการได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 4,557,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 592,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 380,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
- คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
- คณะกรรมการประเมินผลงาน
- คณะกรรมการอื่นๆและผูที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ
- เงินประโยชนตอบแทนอื่น เปนกรณีพิเศษฯ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
เปนไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

พนักงานสวนตําบล/ลูกจางประจําและพนักงานจางที่มาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาวันละ 4 ชั่วโมง
สําหรับวันทําการ และไมนอยกวาวันละ 8 ชั่วโมง สําหรับวันหยุด
ราชการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบาน จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน/เชาซื้อ ใหแกพนักงานสวนตําบล
และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามระเบียบ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบลลูกจาง
ประจํานายก/พนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทาง
ราชการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 2,595,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.คาจางเหมาบริการ จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตามรายการ ดังนี้ 
- คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือถายเอกสารหรือเอกสารรูปเลมอื่นใด
- คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ
- คาใชบริการงานระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิก
- คาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
- คาเบี้ยประกันภัยตาม พ.ร.บ.รถยนตราชการและคาสินไหมทดแทน
- คาธรรมเนียมศาล

วันที่พิมพ : 19/9/2562  14:23:34 หนา : 11/170



2.คาจางเหมาสถาบันภายนอกประเมินความพึงพอใจ จํานวน 12,000 บาท

3.คาจางเหมาบริการตางๆที่อยูในรายละเอียดของรายจายเพื่อใหได
มาซึ่งบริการ

จํานวน 768,000 บาท

เชน คาจางเหมาบริการแรงงานที่จําเปนและอื่นๆ ที่จําเปนและเหมาะสม
(8x8,000x12= 768,000 บาท)

4.คาจางเหมาบริการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตามรายการ ดังนี้
-คาจางซอมแซมทรัพยสิน
-คาปรับปรุงเวปไซด
-คาจางเครื่องจักร
-คาจางเหมาบริการอื่นที่มีความจําเปน

5.คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 100,000 บาท

6.คาจางเหมาดูดสวมสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามรายการตางๆ ดังนี้
1.คารับรอง 
- คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน
ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือคณะทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ
- คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ
- คาเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการที่จัดตั้งตามระเบียบ มท.
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ อปท.พ.ศ.2548
(1) คกก.สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
(2) คกก.พัฒนาทองถิ่น
(3) คกก.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
2.คาใชจายในการจัดกิจกรรมในงานพิธีการ และรัฐพิธี
ตางๆ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยรายการได
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว.2633 ลงวันที่ 14
สิงหาคม 2552
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคา
รับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายคาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน คาใชจายตามคํา
พิพากษาของศาล

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายคาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน คาใชจาย
ตามคําพิพากษาของศาล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
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คาใชจายในการดําเนินงานศูนยดํารงธรรม อบต.บานเดื่อ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานศูนยดํารงธรรม อบต.บานเดื่อ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 160 ลําดับที่ 2

คาใชจายในการดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลบานเดื่อ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลบานเดื่อ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 161 ลําดับที่ 3

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/ในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง คณะผู
บริหาร สมาชิกสภาฯ ฯลฯ เปนตน
- คาธรรมเนียมคาลงทะเบียนตางๆ สําหรับคณะผูบริหารพนักงาน
สวน ตําบล ลูกจางประจํา พนักงานและสมาชิก อบต.หรือบุคคลอื่นที่
ได รับมอบหมาย
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยรายการได
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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คาใชจายในการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณ
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 161 ลําดับที่ 4

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา พานพุมดอกไม พานพุมเงิน
พุมทอง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา พานพุม
ดอกไม พานพุมเงินพุมทอง 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคล
ตางๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม 
-หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272 ลงวันที่ 11
สิงหาคม 2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคลตาง ๆ คา
พวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม
-หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหาร
งาน คาใชจายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมของหนวยงานของรัฐ
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โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง 
พัฒนาชุมชนสูการพัฒนาทองถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสูการพัฒนาทองถิ่น ของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง ผูสังเกตการณ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คา
ป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 159 ลําดับที่ 1
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โครงการวันทองถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการวันทองถิ่นไทย
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 162 ลําดับที่ 6

โครงการอบรมกฎหมาย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการอบรมใหความรูดาน
กฎหมาย เพื่อผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง และประชาชนทั่วไปมีความรูความเขาใจในกฎหมาย ไดปฏิบัติตาม
กฎหมาย ไดตรงตามวัตถุประสงค และไมฝ่าฝืนบทบัญญัติของ
กฎหมาย โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร อาหารวางคาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใชจาย
อื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 162 ลําดับที่ 7
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 755,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงานตางๆที่จําเปนตองใชในสํานักงาน
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม โต๊ะ ฯลฯ
ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกัน เชน คาขนสงคาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (จัดซื้อตามราคาทอง
ตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน สาย
ไฟฟ้า บาลาส สตารทเตอร หลอดไฟฟ้า ชุดคัทเอาทอัตโนมัติ ขั้ว
ไฟฟ้า เตาเสียบไฟฟ้า เทปพันสายไฟ หมอแปลงไฟฟ้า ฯลฯ (จัดซื้อตาม
ราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด เขง
ผาปูโต๊ะ ถวยชาม แกวนํ้า จานรอง กระจกเงา ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช
แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงทนสภาพเดิมหรือสิ่งของที่
มีลักษณะคงทนถาวร และมีรวมคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชนคาขน
สง ภาษี คาติดตั้ง เปนตน (จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (จัดซื้อตามราคาทอง
ตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรรี่ ยาง
นอก ยางใน นํ้ามันเบรก สายไมล เพลา หัวเทียน ตลับลูกปืน ไข
ควง น๊อตและสกรูกระจกมองขางรถยนต หมอนํ้ารถยนต เบาะรถ
ยนต กันชนรถ ฟิลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล็อกเกียร ล็อคคลัตซ กระจกโคงมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ ซึ่งโดย
สภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงทนสภาพเดิม
รวมคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชนคาขนสง ภาษี คาติดตั้ง เปน
ตน (จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ เปนตนสําหรับใชงานในสํานักงานและ
บริการประชาชน (จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกัน สี ฟิลม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และวัสดุอื่น
ที่ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
ไมคงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงคาใชจายที่ตอง
ชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ชุดกันฝน รองเทาบู๊ท
และอุปกรณอื่นที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน เปนตน ฯลฯ
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนจานรองบันทึกขอมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ  หมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมนบอรด เมาส เมมโม
รี่ ปริ้นเตอร จอมอนิเตอรอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่ง
โดยสภาพเมื่อใชแลวยอมที่สิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุอื่นๆ ที่ไมเขาลักษณะวัสดุตามประเภทรายจาย
เชน ถังขยะ ถุงมือ และวัสดุอุปกรณตางๆ ฯลฯ เปนตน (จัดซื้อตามราคาทอง
ตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 615,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าของสํานักงาน งานที่เกี่ยวของที่อยูในความดู
แลของสํานักปลัด รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คา
ภาษี เปนตน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว 2009 ลงวันที่ 23
 พฤษภาคม 2562

คาบริการโทรศัพท จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในการติดตอราชการ รวมถึงคาใชจายที่ตอง
ชําระพรอมกัน เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท
คาบํารุงรักษาสาย คาภาษี เปนตน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว 2009 ลงวันที่ 23
 พฤษภาคม 2562
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาไปรษณียโทรเลข เชน คาฝากสงไปรษณีย โทรเลข คา
ไปรษณีย
คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียอากร คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว 2009 ลงวันที่ 23
 พฤษภาคม 2562

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน โทรภาพ หรือโทร
สาร คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใชจายในการบริการอินเตอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคา
สื่อสารอื่นๆฯลฯรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดรับบริการและคาใชจายที่ตอง
ชําระพรอมกัน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว 2009 ลงวันที่ 23
 พฤษภาคม 256
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งบลงทุน รวม 258,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 258,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้เอนกประสงค จํานวน 21,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้เอนกประสงค จํานวน 6 ตัวๆ ละ 3,600 บาท โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
ทําจากไม เบาะหมุนได มีลอ
(เนื่องจากไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงตองใชราคาตามทอง
ตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 201 ลําดับที่ 1

ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 7,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 หลัง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
1.โครงสรางทําดวยเหล็กหนาเกรด A
2.ใชระบบรางเลื่อน ป้องกันบานประตูตกราง เลื่อนเปิด – ปิด ดวยลูกลอ
คุณภาพ
3.มีหูลิ้นชัก
4.มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 202 ลําดับที่ 3
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ตูเหล็กแบบ 2 บาน (ทึบ) จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน (ทึบ)จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 5,500
 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.โครงสรางทําดวยเหล็กหนาเกรด A
2.ใชระบบรางเลื่อน ป้องกันบานประตูตกราง เลื่อนเปิด – ปิด ดวยลูกลอ
คุณภาพ 
3. มีมือจับชนิดบิด มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
4. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 203 ลําดับที่ 4

โต๊ะหมูบูชา 7 จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 7 จํานวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.ฐานกวางไมนอยกวา 50 เซนติเมตร 
2.ลึกไมนอยกวา 48 เซนติเมตร
3.สูงโดยรวมไมนอยกวา 74 เซนติเมตร วัสดุทําจากไม
(เนื่องจากไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงตองใชราคาตามทอง
ตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 201 ลําดับที่ 2
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ตูลําโพงเอนกประสงคเคลื่อนที่ จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูลําโพงเอนกประสงคเคลื่อนที่ จํานวน 1 ชุด ราย
ละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อกําหนด
(เนื่องจากไมปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงตองใชราคาตามทอง
ตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 213 ลําดับที่ 15

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องโปรเจคเตอร  ขนาด 3,500 ANSIL จํานวน 30,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร  ขนาด 3,500 ANSILจํานวน 1
 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉายภาพ
จากคอมพิวเตอรและวิดีโอ
2) ใช LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ SVGA และ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพที่ True
4) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาความสองสวางขั้นต่ํา
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 212 ลําดับที่ 13
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จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟ้า   ขนาด 120 นิ้ว จํานวน 13,100 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟ้า   ขนาด 120 นิ้วจํานวน 1
 จอ
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ขนาดเสนทแยงมุม …
5.1.2 ขนาด 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 84 x 84 นิ้ว หรือ 89 x 92
 นิ้ว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต
2) ทุกขนาดตามขอ 1) จอมวนเก็บในกลองได บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด
ดวยสวิตซ หรือรีโมทคอนโทรล ใชไฟฟ้า AC 220 โวลต 50 เฮิรตซ
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (รายละเอียดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561))
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 212 ลําดับที่ 14
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม จํานวน 17,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.เปนเครื่องตัดแตงพุมไมชนิดใชเครื่องยนตแบบมือถือ
2.ใชเครื่องยนตเบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
3.ความจุกระบอกสูบ ขนาดไมนอยกวา 21 ซีซี
4.เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 0.9 แรงมา
5.ใบมีดตัดขนาดไมนอยกวา 29.5 นิ้ว
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (รายละเอียดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561) ) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 204 ลําดับที่ 5
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หมอหุงขาว จํานวน 1,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหมอหุงขาว  จํานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.ขนาดไมนอยกวา 2.8 ลิตร มีระบบอัตโนมัติ Cook & Warm System
2.มีฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟ้า (ประหยัดไฟเบอร 5
) สามารถประกอบอาหารไดอยางรวดเร็ว และประหยัดพลังงาน
3.สามารถควบคุมปริมาณน้ําใหเหมาะสมขนาดปรุงอาหาร แรงดัน
ไฟฟ้า (โวลต/เฮิรซ) : 220/50Hz กําลัง
ไฟฟ้า (วัตต) Cook 500 W./Warm 35 W 
4. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)(เนื่องจากไม
ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงตองใชราคาตามทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 206 ลําดับที่ 7

อางลางจานสแตนเลส จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออางลางจานสแตนเลส  จํานวน 1 อัน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
1.อางลางจานสแตนเลสสตีลชนิดมีขาตั้ง 2 หลุม 1 ที่พักจาน
2.ขนาดอางลางจานไมนอยกวา : 1,200 x 500 x 800 มม.
3.ขนาดหลุมลางจาน 340 x 400 มม. ความลึกหลุดลางจาน 185 มม.
4.สะดือน้ําลนพรอมตะกรากรองเศษอาหารและฝาปิดกักน้ํา,ทอน้ําทิ้งแบบสาย
ออน,ก๊อกน้ําเย็น(เนื่องจากไมปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงตอง
ใชราคาตามทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 205 ลําดับที่ 6
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ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน ๑ เครื่อง
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
-กําลังมอเตอร : 2100 วัตต/220V. 
-Operat. Pressure Bar : แรงดันลมสูงสุดไมนอยกวา 150 (บาร)
-Delivery rate : อัตราน้ําไหล (ปริมาณน้ํา 450 ลิตร/ชั่วโมง)
-Motor (มอเตอร) : 2100W (วัตต)
-Voltage : 220 (โวลท)
-ปืนฉีดน้ํา,หัวฉีดปรับองศา,หัวฉีดเทอรโบ,สายฉีดไมนอยกวา 6 เมตร ขอตอ
เขาทางแบบมีฟิลเตอร (เนื่องจากไมปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
จึงตองใชราคาตามทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 214 ลําดับที่ 16
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท
 คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดย มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
  รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 3 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปี พ.ศ.2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 207 ลําดับที่ 8
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เครื่องคอมพิวเตอร โน๊ตบุ๊คสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร โน๊ตบุ๊คสําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปี พ.ศ.2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 210 ลําดับที่ 11
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เครื่องพิมพMultifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction เลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอ
นาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปี พ.ศ.2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 208 ลําดับที่ 9
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA (600 Watts) จํานวน 11,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA (600 Watts)  
จํานวน  2 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปี พ.ศ.2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 209 ลําดับที่ 10
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อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค(Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบเอนก
ประสงค(Smart Card Reader) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย
ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปี พ.ศ.2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 4222
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879 ลงวันที่  7
 กุมภาพันธ 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 211 ลําดับที่ 12

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111

งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆ
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
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งบเงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24
 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 163 ลําดับที่ 8
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,976,855 บาท
งบบุคลากร รวม 2,566,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,566,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,813,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล (กองคลัง)พรอมปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี
จํานวน 6 อัตรา
1.ผูอํานวยการกองคลัง
2.หัวหนาฝ่ายการเงิน
3.นักวิชาการเงินและบัญชี
4.นักวิชาการคลัง
5.เจาพนักงานจัดเก็บรายได
6.เจาพนักงานพัสดุ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113
หมายเหตุ สามารถถัวรายการได
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

-เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
-เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ.รับรองที่ควรไดรับตามระเบียบกําหนด เปนตน
1.เจาพนักงานพัสดุ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113
หมายเหตุ สามารถถัวรายการได
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล (กองคลัง)
ที่ควรไดรับตามระเบียบกําหนด ให แก
1.ผูอํานวยการกองคลัง
2.หัวหนาฝ่ายการเงิน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 620,760 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ของ
กองคลัง ดังนี้
-พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา
1.ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี
2.ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
3.ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได
4.ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ
-พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
1. คนงานทั่วไป และจายเปนเงินปรับปรุงคาจางประจําปี
หมายเหตุ สามารถถัวรายการได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่ว
ไป ของกองคลัง ดังนี้
-พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา
1.ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี
2.ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
3.ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได
4.ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ
-พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
1. คนงานทั่วไป และจายเปนเงินปรับปรุงคาจางประจําปีหมายเหตุ สามารถ
ถัวรายการได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,334,825 บาท
ค่าตอบแทน รวม 314,825 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 259,825 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท
(70,000 บาท)
- คณะกรรมการตรวจการจาง
- คณะกรรมการอื่นๆและผูที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ
- เงินประโยชนตอบแทนอื่น เปนกรณีพิเศษฯ ฯลฯ(189,825 บาท)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113
เปนไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560

วันที่พิมพ : 19/9/2562  14:23:35 หนา : 43/170



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล/ลูกจางประจําและพนักงานจางที่มาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาวันละ 4 ชั่วโมง
สําหรับวันทําการ และไมนอยกวาวันละ 8 ชั่วโมง สําหรับวันหยุด
ราชการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน/เชาซื้อ ใหแกพนักงานสวนตําบล
และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113
- เปนไปตามระเบียบ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบลลูกจาง
ประจํานายก/พนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทาง
ราชการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 845,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 720,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตามรายการ ดังนี้
- คาจางเหมาบริการตางๆที่อยูในรายละเอียดของรายจาย
เพื่อให ไดมาซึ่งบริการ เชน คาจางซอมแซมทรัพยสิน
คาจางเหมาบริการ ตางๆคาจางเหมาแบกหามสัมภาระ
และคาจางเหมาบริการอื่นที่มี ความจําเปน และเหมาะสม
(8 คน =720,000 บาท)
หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยรายการได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตามรายการ ดังนี้
1.คารับรอง
- คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลหรือบุคคลที่ไปนิเทศ
งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือคณะทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยว
ของปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงาน
คลัง 00113
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว.2633 ลงวันที่ 14
สิงหาคม 2552
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคา
รับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/ในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง คณะผู
บริหาร สมาชิกสภาฯ ฯลฯ เปนตน
- คาธรรมเนียมคาลงทะเบียนตางๆ สําหรับคณะผูบริหารพนักงาน
สวน ตําบล ลูกจางประจํา พนักงานและสมาชิก อบต.หรือบุคคลอื่นที่ไดรับ
มอบหมาย
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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โครงการจัดอบรมผูเขาขายชําระภาษี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดอบรมผูเขาขายชําระภาษี โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดู
งาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายาน
พาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113
- เปนไปตามระเบียบ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 165 ลําดับที่ 15

วันที่พิมพ : 19/9/2562  14:23:35 หนา : 47/170



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจาก
คาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงานตางๆที่จําเปนตองใชในสํานักงาน
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม โต๊ะ
ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคง
สภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และรวมถึงคาใชจายที่ตอง
ชําระพรอมกัน เชน คาขนสงคาภาษี คาติดตั้ง เปนตน
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด เขง
ผาปูโต๊ะ ถวยชาม แกวนํ้า จานรอง กระจกเงา ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช
แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงทนสภาพเดิมหรือสิ่งของที่
มีลักษณะคงทนถาวร และมีรวมคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชนคาขน
สง ภาษี คาติดตั้ง เปนตน (จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกัน สี ฟิลม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และวัสดุอื่น
ที่ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมที่สิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
ไมคงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงคาใชจายที่ตอง
ชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนจานรองบันทึกขอมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมนบอรด เมาส เมมโมรี่ ปริ้นเตอร จอ
มอนิเตอรอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพ
เมื่อใชแลวยอมที่สิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม หรือสิ่ง
ของที่มีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คา
ขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณียโทรเลข เชน คาฝากสงไปรษณีย โทรเลข คา
ไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียอากร คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว 2009 ลงวันที่ 23
 พฤษภาคม 2562

งบลงทุน รวม 75,550 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,550 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 1,750 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว รายละเอียดตามที่องคการ
บริหารสวนตําบลบานเดื่อกําหนด (เนื่องจากไมปรากฎตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑจึงตองใชราคาตามทองตลาด)
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 216 ลําดับที่ 19
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โซฟารับแขก จํานวน 7,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโซฟารับแขก จํานวน 1 ชุด รายละเอียดตามที่องคการ
บริหารสวนตําบลบานเดื่อกําหนด (เนื่องจากไมปรากฎตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑจึงตองใชราคาตามทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 216 ลําดับที่ 20

ตูบานทึบสูง จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานทึบสูง จํานวน 4 หลังๆละ 5,500 บาท ราย
ละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อกําหนด (เนื่องจากไมปราก
ฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงตองใชราคาตามทองตลาด) ปรากฏใน
แผน
งานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 217 ลําดับที่ 21
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ตูบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จํานวน 4 หลังๆละ 4,500 บาท ราย
ละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อกําหนด (เนื่องจากไม
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงตองใชราคาตามทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 218 ลําดับที่ 22
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 
นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
 คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปี พ.ศ.2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 219 ลําดับที่ 23
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network  
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอ
นาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไร
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปี พ.ศ.2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 221 ลําดับที่ 25
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,153,350 บาท

งบบุคลากร รวม 350,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 350,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 185,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล พรอมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีจํานวน 1 อัตรา
1.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121
หมายเหตุ สามารถถัวรายการได
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 147,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ดังนี้
-พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
1.ผูชวยเจาหนาที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และจายเปนเงินปรับปรุงคาจางประจําปี
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน 00121 หมายเหตุ สามารถถัวรายการได
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป ดังนี้
-พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
1.ผูชวยเจาที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และจายเปนเงินปรับปรุงคาจางประจําปี
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน 00121
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 787,550 บาท
ค่าตอบแทน รวม 83,550 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 27,550 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
สวนตําบลลูกจางประจํา/พนักงานจางที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน 00121
-เปนไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล/ลูกจางประจําและพนักงานจางที่มาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาวันละ 4 ชั่วโมง
สําหรับวันทําการ และไมนอยกวาวันละ 8 ชั่วโมง สําหรับวันหยุด
ราชการ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน 00121
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน/เชาซื้อ ใหแกพนักงานสวนตําบล
และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน 00121
- เปนไปตามระเบียบ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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ค่าใช้สอย รวม 504,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 384,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตามรายการ ดังนี้
-คาจางเหมาบริการตางๆที่อยูในรายละเอียดของรายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาจางเหมาซอมแซมทรัพยสิน
คาจางเหมาบริการตางๆคาจางเหมาแบกหามสัมภาระและ
คาจางเหมาบริการอื่นที่มี ความจําเปน และเหมาะสม
(4x8,000x12)
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปฐมพยาบาลเบื้องตนและการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปฐมพยาบาลเบื้องตนและการชวยชีวิตขั้น
พื้นฐาน (CPR)
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 118 ลําดับที่ 1

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
ปีใหมและตามภารกิจในอํานาจหนาที่
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634
 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202
 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346
 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464
 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 119 ลําดับที่ 3
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โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานตและตามภารกิจในอํานาจหนาที่
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634
 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202
 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346
 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464
 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 119 ลําดับที่ 4
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจาก
คาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่ว
ไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ เปนตนสําหรับใชงานในสํานักงานและ
บริการประชาชน (รถนํ้า,รถกูชีพ,สูบนํ้าหนองนาตูดีและหนองน้ําสาธารณะ
ตางๆ) (จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร เชน เปลหามคนไข เครื่องมือวิทยา
ศาสตร ฯลฯ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน เวชภัณฑ สาลี ผาพัน
แผล แอลกอฮอล ออกซิเจน ถุงมือ นํ้ายาตางๆ ฯลฯ (จัดซื้อตามราคาทอง
ตลาด)
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน 00121
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ กางเกง เข็มขัด
รองเทา หมวก เปนตน ฯลฯ (จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

สายดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสายสงนํ้าแบบผาใบพรอมหัวทองเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20
เมตร จํานวน 2 เสนๆ ละ 7,500 บาท (เนื่องจากไมปรากฎตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑจึงตองใชราคาตามทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 222 ลําดับที่ 26
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิงเชน หมวกดับเพลิง ชุดดับ
เพลิง เสียงไซเรน ฯลฯ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวของซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอม
ที่สิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะ
คงทนถาวร รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษีคา
ติดตั้ง เปนตน
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,305,150 บาท

งบบุคลากร รวม 2,039,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,039,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,391,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล และจายเปนเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี (กองการศึกษา) จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
1.ผอ.กองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
2.นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
3.ครู คศ. 1 จํานวน 1 อัตรา
4.ครู คศ. 2 จํานวน 1 อัตรา
5.ครู คศ. 3 จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211หมายเหตุ สามารถถัวรายการได ตั้งจายจากเงินรายได
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล (กองการศึกษา) ที่
ควรไดรับตามระเบียบกําหนดใหแก ผอ.กองการศึกษา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 176,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะของพนักงานสวนตําบล (กองการศึกษา)
-ครู คศ.2 จํานวน 1 อัตรา
-ครู คศ.3 จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจของกองการศึกษา ดังนี้
- พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
1.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
2.ผูดูแลเด็ก และจายเปนเงินปรับปรุงคาจางประจําปี
- พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
-1.คนงานทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป ของสวนการศึกษา เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ดังนี้
- พนักงานจางตามภารกิจ 2 อัตรา ดังนี้
1.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
2.ผูดูแลเด็ก และจายเปนเงิน ปรับปรุงคาจางประจําปี
- พนักงานจางทั่วไป 1 อัตรา ดังนี้
1.คนงานทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 1,073,850 บาท
ค่าตอบแทน รวม 209,850 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 154,850 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับ พนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจํา/พนักงานจางที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
-เปนไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล/ลูกจางประจําและพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเปน
เวลาติดตอกันไมนอยกวาวันละ 4 ชั่วโมงสําหรับวันทําการ และไมนอยกวาวัน
ละ 8 ชั่วโมง สําหรับวันหยุดราชการ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน/เชาซื้อ ใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
- เปนไปตามระเบียบ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบลลูกจาง
ประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 524,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 284,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตามรายการดังนี้
- คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือถายเอกสารตางๆ (10,000 บาท)
- คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ (8,000 บาท)
- คาจางเหมาบริการตางๆที่อยูในรายละเอียดของรายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ เชนคาจางซอมแซมทรัพยสิน คาจางเหมาบริการ
ตางๆคาจางเหมาแบกหามสัมภาระและคาจางเหมาบริการอื่นที่มี
ความจําเปนและเหมาะสม (2x8,000x12)= 192,000 บาท
จางเหมาบริการอื่นๆ (74,000 บาท)
หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยรายการได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
- คาเลี้ยงรับรองเกี่ยวกับการตอนรับบุคคลและการประชุม
คณะกรรมการ ศพด. อบต.
-คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีตางๆซึ่งเปนวันสําคัญของทางราชการ
หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยรายการได
หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยรายการได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว.2633 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2552
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือ
คาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับ คาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ คาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
พนักงานจาง ฯลฯเปนตน
-คาธรรมเนียมคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได
หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยรายการได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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โครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 153 ลําดับที่ 10

โครงการวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 152 ลําดับที่ 9
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (วันที่ 28 
กรกฎาคม)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว (วันที่ 28 กรกฎาคม) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 151 ลําดับที่ 6

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจาฯพระบรมราชินี
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 152 ลําดับที่ 8

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม
แหงชาติ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวงและวันแมแหงชาติ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 151 ลําดับที่ 7
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่เชิญมารวมงาน
และผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค ไดแก คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ไดแก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปนใน
การจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เตนท เวที คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจาง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจาย
ในการตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า นํ้า
ประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คา
เชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใชจายในการ
ประกวดหรือแขงขัน ไดแก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวย
รางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวดหรือการแขงขันเปนการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวดหรือแขงขัน คา
จางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คาโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใชจายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน คา
จางเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
ในการจัดงาน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 153 ลําดับที่ 11
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โครงการวันปิยมหาราช จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวันปิยมหาราช
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 154 ลําดับที่ 12

วันที่พิมพ : 19/9/2562  14:23:35 หนา : 76/170



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจาก
คาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงานตางๆที่จําเปนตองใชในสํานักงาน
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม
ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด ไปแปรสภาพหรือ
ไมคงสภาเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและรวมถึงคาใชจาย
ที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสงคาภาษี คาติดตั้ง เปนตน
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด เขง
ผาปูโต๊ะ ถวยชาม แกวนํ้า จานรอง กระจกเงา นํ้าดื่ม ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงทนสภาพเดิมหรือสิ่ง
ของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีรวมคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน
คาขนสง ภาษี คาติดตั้ง เปนตน (จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุกอสราง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุกอสราง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย ปูนซีเมนต จอบ
เสียม ขวน เลื่อย ไม สี ตะปู เหล็กเสน และวัสดุอื่นที่เกี่ยวของ
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษ
เขียน โปสเตอร พูกัน สี ฟิลม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯและวัสดุอื่นที่
ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง เปนตน
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนจานรองบันทึกขอมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมนบอรด เมาส เมมโมรี่  จอมอนิเตอรอุปกรณที่
เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร รวม
ถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (จัด
ซื้อตามราคาทองตลาด)ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 00211
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุการศึกษาตางๆ เชน หนังสือ สื่อการเรียนการ
สอน ดิน นํ้ามัน กระดาษสี พลาสติก มาหมุน บันได ชิงชา ฯลฯ
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสวรรค
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว 2009 ลงวันที่ 23
 พฤษภาคม 2562

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาไปรษณียโทรเลข เชน คาฝากสงไปรษณีย โทรเลข คาไปรษณีย คา
ธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียอากร คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว 2009 ลงวันที่ 23
 พฤษภาคม 2562
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน โทรภาพ หรือโทรสาร คา
เทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจาย
ในการบริการอินเตอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆฯลฯ
 รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดรับบริการและคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว 2009 ลงวันที่ 23
 พฤษภาคม 256
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งบลงทุน รวม 192,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 116,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู  (มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) พรอมรวมราคาคาติดตั้ง
-ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1.ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมตํ่ากวา 18,000 บีทียู
2.ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4.ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น
และหนวยระบาย ความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5.มีหนวยหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอรสําหรับชนิดตูตั้งพื้น เปน
เครื่องปรับอากาศที่ไมมีระบบฟอกอากาศ
6.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการ
พิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 223 ลําดับที่ 28
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ชุดรับแขกไมจริง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดรับแขกไมจริง จํานวน 1 ชุด  (เนื่องจากไมปรากฎตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงตองใชราคาตามทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 223 ลําดับที่ 27
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท
 คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดย มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 3 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปี พ.ศ.2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 207 ลําดับที่ 8
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เครื่องพิมพ Multifuntion เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifuntionเลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1
 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner ภายใน
เครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทาสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปี พ.ศ.2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 225 ลําดับที่ 31
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 76,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู หนาโรงอาหารและหนาอาคาร
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสวรรค ภายในหมูบาน บานโนนสวรรค หมูที่ 3 
ตําบลบานเดื่อ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย

จํานวน 76,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู หนาโรงอาหารและหนา
อาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสวรรค 
 (รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อกําหนด)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 84 ลําดับที่ 28
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,727,841 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,887,841 บาท

ค่าใช้สอย รวม 824,350 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสวรรค จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการเรียนรูนอกสถานที่ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานเดื่อ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่
จําเปนในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 154 ลําดับที่ 13
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โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนารางกาย อารมณ และสติปัญญาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานโนนสวรรค

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายการจัดทําโครงการสงเสริมกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาราง
กาย อารมณ และสติปัญญาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสวรรค โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย คาชุดกีฬา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลล คาใชจายอื่น ไดแก คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขง
ขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจาหนาที่
จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผูเขา
รวมแขงขันและหรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ คาโลหรือถวย
รางวัลที่มอบใหผูชนะการแขงขัน เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของ
รางวัลเพื่อมอบใหผูชนะการแขงขัน คาใชจายอื่นๆ เชน การจัดพิธีเปิด-ปิดการ
แขงขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ คาใชจาย
เกี่ยวกับสถานที่ ไดแก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือ
คาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อ
ถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เตนท เวที คาใชจายเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจาง
เหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภค
ตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชา
อุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่
จัดงาน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 138 ลําดับที่ 5
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โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่
จําเปนในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 154 ลําดับที่ 14
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 734,350 บาท

เพื่อจายเปนคาสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาดังนี้
-คาอาหารกลางวัน ศพด.บานโนนสวรรคของ อบต.บานเดื่อ
จํานวน (95 คน x 20 บาท x 245 วัน) = 465,500 บาท
-คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
จํานวน (95 คน x 1,700 บาท) = 161,500 บาท
-คาใชจายการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
จํานวน (95 คน x 1,130 บาท) = 107,350 บาท
(ทั้งนี้จะเบิกจายไดก็ตอเมื่อไดรับจัดสรรจาก กรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 148 -150 ลําดับ
ที่ 1,2,4
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ค่าวัสดุ รวม 1,063,491 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,063,491 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่
1.โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่
1.1โรงเรียนบานเดื่อ (320 คน x 7.37 บาท x 260
วัน) = 613,184 บาท
1.2โรงเรียนบานนอย (60 คน x 7.37 บาท x 260
วัน) = 114,972 บาท
1.3โรงเรียนบานเทวี-ดอนขม
(80 คน x 7.37 บาท x 260 วัน) = 153,296 บาท
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (95 คน x 7.37 บาท x 260 วัน) = 182,039 บาท
2.1ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสวรรค
(ทั้งนี้จะเบิกจายก็ตอเมื่อไดรับจัดสรรจากกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212
-เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 150 ลําดับที่ 5
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,840,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,840,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน 1,840,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันโรงเรียนภายในพื้นที่รับผิดชอบ อบต.บาน
เดื่อ ดังนี้
1.โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่
1.1โรงเรียนบานเดื่อ
(320 คน x 20 บาท x 200 วัน) = 1,280,000 บาท
1.2โรงเรียนบานนอย
(60 คน x 20 บาท x 200 วัน) = 240,000 บาท
1.3โรงเรียนบานเทวี-ดอนขม
(80 คน x 20 บาท x 200 วัน) = 320,000 บาท
(ทั้งนี้จะเบิกจายก็ตอเมื่อไดรับจัดสรรจากกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212
-เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 148 ลําดับที่ 3
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 627,150 บาท

งบบุคลากร รวม 250,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 250,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลพรอมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา
1.นักวิชาการสาธารสุข
ปรากกฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข 00221
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 197,150 บาท
ค่าตอบแทน รวม 29,950 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 19,950 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
สวนตําบลลูกจางประจํา/พนักงานจางที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ
ปรากกฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 00221
-เปนไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
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เงินชวยเหลือบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบลลูกจาง
ประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ
ปรากกฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 00221
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 157,200 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไขเลือดออก
ปรากกฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 00221
- เปนไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 120 ลําดับที่ 2
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

จํานวน 52,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ปรากกฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 00221
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12
 มกราคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10
  เมษายน 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 120 ลําดับที่ 1
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โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

จํานวน 5,200 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ปรากกฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 00221
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12
 มกราคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10
  เมษายน 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 121 ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ นํ้ายาเคมีวิเคราะหสารเคมีตกคางตางๆ ฯลฯ
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากกฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 00221
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 
ปรากกฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 00221
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24
 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 112-126 ลําดับ
ที่ 4-12
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการทองถิ่นประชารัฐ รวมปรับปรุงที่อยูอาศัยใหผูยากไร ผูพิการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการทองถิ่นประชารัฐ รวมปรับปรุงที่อยู
อาศัยใหผูยากไร ผูพิการ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 00230 งานสวัสดิการสังคม
สงเคราะห 00232
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 127 ลําดับที่ 1

โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนตามอํานาจหนาที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนตามอํานาจหนาที่
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 00230 งานสวัสดิการสังคม
สงเคราะห 00232
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 127 ลําดับที่ 2
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โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผูพิการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผูพิการ
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดู
งาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายาน
พาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 00230 งานสวัสดิการสังคม
สงเคราะห 00232
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 127 ลําดับที่ 3
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โครงการสงเสริมอาชีพ กลุมสตรี เด็ก และเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพ กลุมสตรี เด็ก และ
เยาวชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คา
เชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจาย
อื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 00230 งานสวัสดิการสังคม
สงเคราะห 00232
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 128 ลําดับที่ 4
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โครงการอบรมผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมผูสูงอายุ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจาย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่
จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 00230 งานสวัสดิการสังคม
สงเคราะห 00232
 เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 128 ลําดับที่ 5
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดหนองคาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดหนองคาย เพื่อสาธารณภัย
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 00230 งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห 00232
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24
 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 130 ลําดับที่ 8
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,079,742 บาท

งบบุคลากร รวม 1,906,282 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,906,282 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,558,282 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล (กองชาง)พรอม
ปรับปรุงตําแหนงเงินเดือนประจําปี จํานวน 5 อัตรา
1.ผูอํานวยการกองชาง
2.หัวหนาฝ่ายกอสราง
3.วิศวกร
4.นายชางโยธา
5.เจาพนักงานธุรการ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน(00241)
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 19/9/2562  14:23:35 หนา : 104/170



เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล (กองชาง)
ที่ควรไดรับตามระเบียบกําหนด ให แก
1.ผูอํานวยการกองชาง
2.หัวหนาฝ่ายกอสราง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน(00241)
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ของ
กองชาง ดังนี้
-พนักงานจางตามภารกิจ
1.ผูชวยนายชางโยธา 1 อัตรา
-พนักงานจางทั่วไป 1 อัตรา
1.คนงานทั่วไป 1 อัตรา
และจายเปนเงินปรับปรุงคาจางประจําปี
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน(00241)
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 19/9/2562  14:23:35 หนา : 105/170



เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป ของกองชาง เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ดังนี้
-พนักงานจางทั่วไป 1 อัตรา
1.คนงานทั่วไป 1 อัตรา และจายเปนเงินปรับปรุงคาจางประจําปี
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน(00241)
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 1,100,480 บาท
ค่าตอบแทน รวม 229,480 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 138,880 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
สวนตําบลลูกจางประจํา/พนักงานจางที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล/ลูกจางประจําและพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเปน
เวลาติดตอกันไมนอยกวาวันละ 4 ชั่วโมง สําหรับวันทําการ และไมนอยกวา
วันละ 8 ชั่วโมง สําหรับวันหยุดราชการ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน/เชาซื้อ ใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241
- เปนไปตามระเบียบ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 44,600 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบของทางราชการ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 416,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 316,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 
เพื่อจายเปนคาตามรายการ ดังนี้
- คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือถายเอกสาร และขอบัญญัติตางๆ
- คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ
- คาใชบริการงานระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิก
- คาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
- คาเบี้ยประกันภัยตาม พ.ร.บ.รถยนตราชการและคาสินไหมทดแทน
- คาธรรมเนียมศาล
(40,000)
- คาจางเหมาบริการตางๆที่อยูในรายละเอียดของรายจายเพื่อใหได
มาซึ่งบริการ เชน คาจางซอมแซมทรัพยสิน คาปรับปรุงเว็บไซต
คาจางเหมาบริการตางๆ คาจางเหมาแบกหามสัมภาระและคาจาง
เหมา บริการอื่นที่มีความจําเปน และเหมาะสม
(2 คน = 176,000)
-คาจางเหมาบริการ เชน เครื่องจักร แรงงานที่จําเปน และในความรับ
ผิดชอบ
-คาใชจายตรวจสอบแนวเขตที่ดินของตําบลบานเดื่อ
-คาใชจายในการรังวัดที่ดิน
-อื่นๆ
(100,000)
หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยรายการได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 00241
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
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ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง คณะผู
บริหาร สมาชิกสภาฯ เปนตน
- คาธรรมเนียมคาลงทะเบียนตางๆ สําหรับคณะผูบริหารพนักงาน
สวน ตําบล ลูกจางประจํา พนักงานและสมาชิก อบต.หรือบุคคลอื่นที่ได รับ
มอบหมาย
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 00241
หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยรายการได
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจาก
คาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 00241
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 455,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงานตางๆที่จําเปนตองใชในสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม โต๊ะ ฯลฯ
 ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน เชน คาขนสงคาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด เขง ผาปู
โต๊ะ ถวยชาม แกวนํ้า จานรอง กระจกเงา ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงทนสภาพเดิมหรือสิ่งของที่มี
ลักษณะคงทนถาวร และมีรวมคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชนคาขน
สง ภาษี คาติดตั้ง เปนตน (จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 00241
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอ
สราง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย ปูน ซีเมนต จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ไม สี ตะปู เ
หล็กเสน ยางมะตอย และวัสดุอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนจานรองบันทึกขอมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมนบอรด เมาส เมมโมรี่ ปริ้นเตอร จอมอนิเตอร
อุปกรณที่เกี่ยงเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมที่
สิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทน
ถาวร รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง เปนตน (จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 72,980 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,980 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางานผูบริหาร จํานวน 12,980 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานผูบริหาร จํานวน 2 ตัว ๆ ละ6,490 บาท ราย
ละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อกําหนด 
(เนื่องจากไมปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงตองใชราคาตามทอง
ตลาด)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 229 ลําดับที่ 37
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 60,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณบอน้ําสรางหลวง บานนายทองมา ทันแลว ภาย
ในหมูบาน บานสรางหลวง หมูที่ 4 ตําบลบานเดื่อ อําเภอทาบอ จังหวัด
หนองคาย

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณบอน้ําสรางหลวง บานนายทอง
มา  ทันแลว  ภายในหมูบาน  บานสรางหลวง หมูที่ 4 ตําบลบานเดื่อ อําเภอ
ทาบอ จังหวัดหนองคาย โดยทําการปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณบอน้ําสราง
หลวง บานนายทองมา  ทันแลว  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 00312
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 116 ลําดับที่ 14

งานไฟฟ้าถนน รวม 738,925 บาท
งบบุคลากร รวม 162,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 162,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
(งานไฟฟ้าและถนน) และจายเปนเงินปรับปรุงคาจางประจําปี ดังนี้
1.พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยนายชางไฟฟ้า)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟ้าถนน 00242
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป (งานไฟฟ้าและถนน) เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราวและจายเปนเงินปรับปรุงคาจางประจําปี
1.พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยชางไฟฟ้า)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟ้าถนน 00242
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 326,925 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,925 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10,925 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
สวนตําบลลูกจางประจํา/พนักงานจางที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟ้าถนน 00242
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าใช้สอย รวม 196,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 196,000 บาท

- คาจางเหมาบริการตางๆที่อยูในรายละเอียดของรายจายเพื่อใหได
มาซึ่งบริการ เชน คาจางซอมแซมทรัพยสิน คาปรับปรุงเว็บไซต
คาจางเหมาบริการตางๆ คาจางเหมาแบกหามสัมภาระและคาจาง
เหมา บริการอื่นที่มีความจําเปน และเหมาะสม
(1x8,000x12= 96,000 บาท)
- การจัดทําป้ายบอกซอยบอกคุม 100,000 บาท
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า โคม
ไฟฟ้า ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงทนสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มี
ลักษณะคงทนถาวร รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขน
สง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานไฟฟ้าถนน 00242
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 250,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงซอมแซมเครื่องขยายเสียงตามสาย ณ ศูนยประชาสัมพันธตลาด
สดตําบลบานเดื่อภายในหมูบาน  หมูที่ 2,3,4,5 และ 9  ตําบลบานเดื่อ   อําเภอ
ทาบอ   จังหวัดหนองคาย

จํานวน 250,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมเครื่องขยายเสียงตามสาย ณ ศูนยประชา
สัมพันธตลาดสดตําบล   บานเดื่อ  ภายในหมูบาน  หมูที่ 2,3,4,5 และ 9
  ตําบลบานเดื่อ  อําเภอทาบอ  จังหวัดหนองคาย  โดยทําการปรับปรุงซอม
แซมเครื่องขยายเสียงตามสาย ณ ศูนยประชาสัมพันธตลาดสดตําบลบานเดื่อ
ภายในหมูบาน  หมูที่ 2,3,4,5 และ 9   จํานวน 1 ชุด  (รายละเอียดตามที่
องคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ กําหนด )
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 00312
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 168 ลําดับที่ 5
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ To Be Number One ตําบลบานเดื่อ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ To Be Number One ตําบล
บานเดื่อ
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 00252
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 134 ลําดับที่ 10
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โครงการคลองสวย น้ําใส คนไทยมีความสุข จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการคลองสวยนํ้าใสคนไทยมีความสุขโดยมีคา
ใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดโครงการ คาป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายรณรงค คานํ้าดื่ม คาจางเหมาบริการ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดโครงการ
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 00252
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 133 ลําดับที่ 5
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โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผู
เขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจาย
อื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 00252
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 133 ลําดับที่ 6

โครงการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 00252
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659
 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 1953
 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 133 ลําดับที่ 7
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โครงการพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันเปนที่ยึดเหนี่ยวและ
เปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย อันเปนที่ยึดเหนี่ยวและเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้ง
ชาติ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัด
โครงการ คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายรณรงค คานํ้าดื่ม คาจาง
เหมาบริการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดโครงการ
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 00252
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 135 ลําดับที่ 11

โครงการรณรงคป้องกันโรคเอดส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันโรคเอดส โดย
มีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผู
เขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจาย
อื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 00252
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 135 ลําดับที่ 12
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โครงการสงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการทําการเกษตรแบบ
ผสมผสาน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คา
เชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจาย
อื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 00252
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 132 ลําดับที่ 4

โครงการหมูบานสะอาด นาอยู นามอง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการหมูบานสะอาด นาอยู นามอง
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 00252
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0891.4/ว 407 ลง
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 134 ลําดับที่ 8
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนธนาคารรักษสิ่งแวดลอม (โรงเรียนบานนอย) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน (โรงเรียนบานนอย)
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24
 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 136 ลําดับที่ 13
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 410,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลบานเดื่อ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายการจัดทําโครงการจัดการแขงขันกีฬาตานภัยยา
เสพติดตําบลบานเดื่อ  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน
กีฬาและนันทนาการ 00262
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 137 ลําดับที่ 1

โครงการจัดแขงขันฟุตซอลตําบลบานเดื่อ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดแขงขันฟุตซอลตําบลบานเดื่อ
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานกีฬาและนันทนาการ 00262
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 138 ลําดับที่ 4
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โครงการจัดสงนักกีฬาในเขตพื้นที่เขารวมการแขงขันกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสงนักกีฬาในเขตพื้นที่เขารวมการแขง
ขันกีฬา
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานกีฬาและนันทนาการ 00262
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 137 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาจัดซื้ออุปกรณกีฬา เชนลูกฟุตบอล วอลเลบอล ตระ
กรอ ตาขาย ฯลฯซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงคาใชจายที่
ตองชําระพรอมกันเชนคาขนสง คาภาษีคาติดตั้ง เปนตน (จัดซื้อตามราคา
ทองตลาด) เพื่อใหประชาชนยืมใชในการ เลนกีฬา ซอมกีฬา และออกกําลัง
กาย
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
งานกีฬาและนันทนาการ 00262
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา (ร.ร.เดื่อวิทยาคาร) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา (ร.ร.เดื่อ
วิทยาคาร) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 00260 งานกีฬาและนันทนาการ 00262 (จัดซื้อตามราคา
ทองตลาด)
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24
 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 139 ลําดับที่ 6
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โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา (ร.ร.บานนอย) จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน รายละเอียด ดังนี้
1.โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา (ร.ร.บานนอย) (จัดซื้อตามราคาทอง
ตลาด)
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน
กีฬาและนันทนาการ 00262
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24
 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 139 ลําดับที่ 8
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โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬาเพื่อสงเสริมใหเยาวชนออกกําลังกายเพื่อหางไกล ยา
เสพติด (ร.ร.บานเทวี-ดอนขม)

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน รายละเอียด ดังนี้
1.โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬาเพื่อสงเสริมใหเยาวชนออกกําลังกายเพื่อ
หางไกลยาเสพติด (ร.ร.บานเทวี - ดอนขม) (จัดซื้อตามราคาทอง
ตลาด)
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน
กีฬาและนันทนาการ 00262
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24
 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 139 ลําดับที่ 7
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 570,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตําบลบานเดื่อ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายการจัดทําโครงการประเพณีบุญบั้งไฟตําบลบานเดื่อ
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 00263
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 155 ลําดับที่ 2
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โครงการประเพณีวันสงกรานตตําบลบานเดื่อ จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการประเพณีวันสงกรานตตําบล
บานเดื่อ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่
เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค ไดแก คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาใชจาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ไดแก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการ
จัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เตนท เวที คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจางเหมา
รักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการ
ตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า นํ้า
ประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คาเชา
หรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใชจายในการประกวดหรือ
แขงขัน ไดแก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวยรางวัลที่มอบใหผู
ชนะการประกวดหรือการแขงขันเปนการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของ
รางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คา
โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใชจายในการออก
อากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจางเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 00263
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 155 ลําดับที่ 1
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โครงการวันเขาพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการวันเขาพรรษา โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่เชิญมารวม
งานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค ไดแก คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ไดแก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปนใน
การจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เตนท เวที คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจาง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจาย
ในการตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า นํ้า
ประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คา
เชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใชจายในการ
ประกวดหรือแขงขัน ไดแก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวย
รางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวดหรือการแขงขันเปนการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวดหรือแขงขัน คา
จางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คาโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใชจายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน คา
จางเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
ในการจัดงาน
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 00263
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 155 ลําดับที่ 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการคายปฏิบัติธรรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการคายปฏิบัติธรรม (โรงเรียนบานเดื่อ)
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 00263
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24
 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 156 ลําดับที่ 6

วันที่พิมพ : 19/9/2562  14:23:35 หนา : 133/170



โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานการกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมความเปนเลิศดานการกีฬา
(โรงเรียนบานเดื่อ)
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 00263
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24
 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 158 ลําดับที่ 10
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โครงการสงเสริมอนุรักษดนตรีอิสาน (โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสวนราชการในเขต อบต.บานเดื่อ ดังนี้
โครงการสงเสริมอนุรักษดนตรีอิสาน (โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร)
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 00263
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24
 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 156 ลําดับที่ 4
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เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟตําบลบานเดื่อ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟตําบลบานเดื่อ ให
กับคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2,3,4,5,9
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 00263
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24
 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 157 ลําดับที่ 7
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,710,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,710,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,710,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขางรานจอมยุทธหมูกระทะ – บานนางคําบาง ผิว
เหลือง ภายในหมูบาน บานเสี่ยน หมูที่ 5 ตําบลบานเดื่อ อําเภอทาบอ จังหวัด
หนองคาย

จํานวน 293,000 บาท

 เพื่อจายเปนคากอสราง ถนน ค.ส.ล. ขางรานจอมยุทธหมูกระทะ - บานนาง
คําบาง ผิวเหลือง ภายในหมูบาน บานเสี่ยน  หมูที่ 5 ตําบลบานเดื่อ อําเภอ
ทาบอ จังหวัดหนองคาย โดยทําการกอสราง ถนน ค.ส.ล. ขางรานจอมยุทธหมู
กระทะ - บานนางคําบาง  ผิวเหลือง   ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ยาว 135
 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมขยายขอบหูชางทั้งสองขาง พื้นที่ไมนอย
กวา 30.00 ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมดไมนอยกวา 570 ตารางเมตร พรอม
เกลี่ยตกแตงดินลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร และป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ
กําหนด)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 00312
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ   ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 74 ลําดับที่ 18
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โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. สายทางจากถนนลาดยาง ของ ทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข 211 ตรงขามหนาบานนายโกศล มูลสาร ไปบานเดื่อ ภายในหมูบาน 
บานกุดบง หมูที่ 6 ตําบลบานเดื่อ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย

จํานวน 300,000 บาท

 เพื่อจายเปนคากอสราง ถนน ค.ส.ล. สายทางจากถนนลาดยาง ของทางหลวง
แผนดิน  หมายเลข 211ตรงขามหนาบานนายโกศล  มูลสาร   ภายในหมู
บาน  บานกุดบง  หมูที่ 6  ตําบลบานเดื่อ  อําเภอทาบอ  จังหวัด
หนองคาย  โดยทําการกอสราง ถนน ค.ส.ล. สายทางจากถนนลาด
ยาง ของ ทางหลวงแผนดิน  หมายเลข 211 ตรงขามหนาบานนายโกศล  มูล
สาร   ผิวจราจรกวางกวาง 4.00 เมตร  ยาว 145.50 เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 582.00 ตารางเมตร พรอมเกลี่ยตกแตงดินลูกรังไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร และป้ายประชาสัมพันธโครงการ (รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ กําหนด)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 00312
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 76 ลําดับที่ 20
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โครงการกอสรางทางเดิน ค.ส.ล. สายบาน นายสมัคร พรหมวงศา - บานนายประ
ดิษฐพร พรหมวงศา ภายในหมูบาน บานเสี่ยน หมูที่ 9 ตําบลบานเดื่อ อําเภอ
ทาบอ จังหวัดหนองคาย

จํานวน 55,800 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางทางเดิน  ค.ส.ล.  สายบานนายสมัคร   พรหม
วงศา  - บานนายประดิษฐพร   พรหมวงศา  ภายในหมูบาน บานเสี่ยน  หมู
ที่ 9 ตําบลบานเดื่อ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย โดยทําการกอสรางทาง
เดิน  ค.ส.ล. สายบานนายสมัคร   พรหมวงศา  - บานนายประดิษฐพร  พรหม
วงศา    กวาง 3.00 เมตร  ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมหูชางทั้ง
สองขาง พื้นที่ไมนอยกวา 1.00 ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมดไมนอย
กวา 111.00 ตารางเมตร พรอมเกลี่ยตกแตงดินลูกรังไหลทางกวางขาง
ละ 0.50 เมตร และป้ายประชาสัมพันธโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ กําหนด)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 00312
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ   ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 81 ลําดับที่ 25
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โครงการกอสรางทางเดิน ค.ส.ล. สายบานนางฉวีวรรณ ธรรมอาสา – บานนาง
ทองดา ภายในหมูบาน บานเสี่ยน หมูที่ 9 ตําบลบานเดื่อ อําเภอทาบอ จังหวัด
หนองคาย

จํานวน 27,900 บาท

 เพื่อจายเปนคากอสรางทางเดิน  ค.ส.ล. สายบานนางฉวีวรรณ  ธรรมอาสา – 
บานนางทองดา   ภายในหมูบาน บานเสี่ยน  หมูที่ 9 ตําบลบานเดื่อ อําเภอ
ทาบอ จังหวัดหนองคาย โดยทําการกอสรางทางเดิน  ค.ส.ล. สายบานนางฉวี
วรรณ  ธรรมอาสา – บานนางทองดา  กวาง 2.50 เมตร  ยาว 22.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมหูชางทั้งสองขาง พื้นที่ไมนอยกวา 1.00 ตาราง
เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมดไมนอยกวา 56.00 ตารางเมตร พรอมเกลี่ยตกแตงดิน
ลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตรและป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ กําหนด)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 00312
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ   ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 80 ลําดับที่ 24
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. รูปตัวยู และวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
บริเวณสามแยกขางบานวิจิตร  เหลือขัน  เลียบคลองสงน้ํา สาย MC 1  ภายใน
หมูบาน   บานเสี่ยน  หมูที่ 9  ตําบลบานเดื่อ  อําเภอทาบอ  จังหวัดหนองคาย

จํานวน 110,300 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. รูปตัวยู และวางทอระบายน้ํา ค
.ส.ล. บริเวณสามแยกขางบานวิจิตร   เหลือขัน  เลียบคลองสงน้ํา  สาย MC 1
   ภายในหมูบาน   บานเสี่ยน  หมูที่ 9   ตําบลบานเดื่อ  อําเภอ
ทาบอ  จังหวัดหนองคาย  โดยทําการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัว
ยู ขนาดกวางภายใน 0.40 เมตร  ยาว 17.30 เมตร หนา 0.15 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร  พรอมฝาปิดรางระบายน้ํา และทําการปรับดิน เท ค.ส.ล
. ขยายขอบถนน ค.ส.ล. กวางเฉลี่ย 0.50  เมตร  ยาว 19.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 45.00 ตารางเมตร และบอพักระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
กวางภายใน 0.80 x 0.80 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ลึกเฉลี่ย 1.00
 เมตร  พรอมฝาปิดบอพักระบายน้ํา จํานวน  3 บอ พรอมทําการทุบรื้อถนน ค
.ส.ล. เดิมออก และวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น 3  ขนาดทอ
เสนผาศูนยกลาง 0.30 x 1.00 เมตร  จํานวน  3 จุด รวมทั้งหมด 36.00
 ทอน พรอมขุดดิน วาง เรียงทอ ยาแนวรอยตอทอและกลบดินหลังทอ  และ
ทําการเท ถนน ค.ส.ล. ใหม และป้ายประชาสัมพันธโครงการ  (รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ กําหนด)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 00312
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ   ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 82 ลําดับที่ 26
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัว หนาบาน นายกฤษกรณ สอนพงษ 
(ตอโครงการเดิม) ภายในหมูบาน บานสรางหลวง หมูที่ 4 ตําบลบานเดื่อ อําเภอ
ทาบอ จังหวัดหนองคาย

จํานวน 229,400 บาท

 เพื่อจายเปนคากอสราง รางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู หนาบาน นายก
ฤษกรณ  สอนพงษ (ตอโครงการเดิม) ภายในหมูบาน บานสรางหลวง หมูที่ 4
  ตําบลบานเดื่อ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย  โดยทําการกอสราง ราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู หนาบาน นายกฤษกรณ  สอนพงษ (ตอโครงการ
เดิม) ขนาดกวางภายใน 0.30 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร พรอมฝาปิดรางระบายน้ํา และป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ  (รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ
กําหนด)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 00312
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ   ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 66 ลําดับที่ 10
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ขางลานกีฬาเอนกประสงค (ตอ
โครงการเดิม) ภายในหมูบาน บานโนนสวรรค หมูที่ 3 ตําบลบานเดื่อ อําเภอ
ทาบอ จังหวัดหนองคาย

จํานวน 130,000 บาท

 เพื่อจายเปนคากอสราง รางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ขางลานกีฬาเอนก
ประสงค (ตอโครงการเดิม) ภายในหมูบาน บานโนนสวรรค หมูที่ 3 ตําบล
บานเดื่อ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย  โดยทําการกอสรางรางระบายน้ํา ค
.ส.ล.รูปตัวยู ขางลานกีฬาเอนกประสงค(ตอโครงการเดิม)ขนาดกวางภาย
ใน 0.30 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พรอม
ฝาปิดรางระบายน้ํา และป้ายประชาสัมพันธโครงการ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อกําหนด)   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 00312
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ   ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 72 ลําดับที่ 16
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู จากสี่แยกวัดลําดวน ขางหนาบาน
นายไพโรจน ศรีภูมิภักติ์ ไปหนาบานนายเนตร ศรีทัดจันทา ภายในหมูบาน บาน
เดื่อ หมูที่ 2 ตําบลบานเดื่อ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย

จํานวน 300,000 บาท

 เพื่อจายเปนคากอสราง รางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู   จากสี่แยกวัด
ลําดวน  ขางหนาบานนายไพโรจน  ศรีภูมิภักติ์  ไป หนาบานนายเนตร  ศรี
ทัดจันทา  ภายในหมูบาน  บานเดื่อ  หมูที่ 2  ตําบลบานเดื่อ อําเภอ
ทาบอ จังหวัดหนองคาย โดยทําการกอสราง รางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู จาก
สี่แยกวัดลําดวน  ขางหนาบานนายไพโรจน   ศรีภูมิภักติ์  ไป หนาบานนาย
เนตร  ศรีทัดจันทา  ขนาดกวางภายใน 0.40 เมตร  ยาว 75.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พรอมฝาปิดรางระบายน้ํา และ
บอพักระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกวางภายใน 1.00 x 2.00 เมตร  หนา 0.15
 เมตร  ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร  พรอมฝาปิดบอพักระบายน้ํา จํานวน  1 บอ และ
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ  (รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
ตําบลบานเดื่อ กําหนด)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 00312
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 57 ลําดับที่ 1
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู บานนายแวววาว วงษคํา - บาน
นางขวัญใจ ชัยแสง ภายในหมูบาน บานโนนสวรรค หมูที่ 3 ตําบลบานเดื่อ 
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย

จํานวน 286,000 บาท

 เพื่อจายเปนคากอสราง รางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู บานนายแวววาว วงษ
คํา – บานนางขวัญใจ ชัยแสง ภายในหมูบาน บานโนนสวรรค หมูที่ 3 ตําบล
บานเดื่อ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย  โดยทําการกอสรางรางระบายน้ํา ค
.ส.ล. รูปตัวยู  ขนาดกวางภายใน 0.30 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.10
 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พรอมฝาปิดรางระบายน้ํา และบอพักระบายน้ํา ค
.ส.ล. ขนาดกวางภายใน 0.80 x 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00
 เมตร  พรอมฝาปิดบอพักระบายน้ํา จํานวน 3 บอ พรอมทําการทุบรื้อถนน ค
.ส.ล. และทอระบายน้ําเดิมออก พรอมขุดดิน วาง เรียงทอ ยาแนวรอยตอทอ
และกลบดินหลังทอ  ขนาดทอ เสนผาศูนยกลาง 0.40 x 1.00
 เมตร  จํานวน 2 จุด รวมทั้งหมด 15 ทอน พรอมทําการเท ถนน ค.ส.ล
. ใหม และป้ายประชาสัมพันธโครงการ  (รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลบานเดื่อกําหนด)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 00312
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ   ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 71 ลําดับที่ 15
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู สี่แยกหนาบานนายไมตรี วงคคํา
ภา - ดอนปู่ตา (บานเทวี ตอโครงการเดิม) ภายในหมูบาน บานเทวี หมูที่ 7 
ตําบลบานเดื่อ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย

จํานวน 61,000 บาท

 เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู สี่แยกหนาบานนาย
ไมตรี   วงศคําภา – ดอนปู่ตา ((บานเทวี) ตอโครงการเดิม) ภายในหมู
บาน  บานเทวี  หมูที่ 7  ตําบลบานเดื่อ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย โดย
ทําการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู สี่แยกหนาบานนายไมตรี   วงศ
คําภา – ดอนปู่ตา ((บานเทวี) ตอโครงการเดิม) ขนาดกวางภายใน 0.30
 เมตร  ยาว 21.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร  พรอมฝาปิด
รางระบายน้ํา และป้ายประชาสัมพันธโครงการ  (รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ กําหนด)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 00312
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ   ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 77 ลําดับที่ 21
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู สี่แยกหนาบานนายไมตรี วงคคํา
ภา ภายในหมูบาน บานเทวี หมูที่ 7 ตําบลบานเดื่อ อําเภอทาบอ จังหวัด
หนองคาย

จํานวน 239,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู สี่แยกหนาบาน นาย
ไมตรี  วงศคําภา  ภายในหมูบาน  บานเทวี  หมูที่ 7  ตําบลบานเดื่อ อําเภอ
ทาบอ จังหวัดหนองคาย โดยทําการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู สี่
แยกหนาบาน นายไมตรี วงศคําภา  ขนาดกวางภายใน 0.40
 เมตร  ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  พรอมฝาปิด
รางระบายน้ํา และทําการปรับดิน เท ค.ส.ล. ขยายขอบถนน ค.ส.ล. กวาง
เฉลี่ย 0.50 – 0.80 เมตร  ยาว 49.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอย
กวา 32.18 ตารางเมตร และบอพักระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกวางภาย
ใน 1.00 x 2.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร  พรอมฝาปิด
บอพักระบายน้ํา จํานวน  1 บอ พรอมทําการทุบรื้อถนน ค.ส.ล. เดิมออก และ
วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น 3  ขนาดทอเสนผาศูนย
กลาง 0.30 x 1.00 เมตร  จํานวน  1 จุด รวมทั้งหมด 6.00 ทอน พรอมขุด
ดิน วาง เรียงทอ ยาแนวรอยตอทอและกลบดินหลังทอ  และทําการเท ถนน ค
.ส.ล. ใหม และป้ายประชาสัมพันธโครงการ  (รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ กําหนด)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 00312
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ   ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 62 ลําดับที่ 6
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู หนาบาน นางหนูวาส นอยทรง - 
หนาบาน นายวิชัย สิมมะลี (ตอโครงการเดิม) ภายในหมูบาน บานโนนสวรรค 
หมูที่ 3 ตําบลบานเดื่อ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย

จํานวน 285,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสราง รางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู  หนาบาน นางหนูวาส
  นอยทรง  -  หนาบาน  นายวิชัย   สิมมะลี (ตอโครงการเดิม) ภายในหมู
บาน  บานโนนสวรรค  หมูที่ 3  ตําบลบานเดื่อ อําเภอทาบอ จังหวัด
หนองคาย   โดยทําการกอสราง รางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู นางหนูวาส
  นอยทรง  -  หนาบาน  นายวิชัย   สิมมะลี (ตอโครงการเดิม) ขนาดกวาง
ภายใน 0.40 เมตร  ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50
 เมตร พรอมฝาปิดรางระบายน้ํา และป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อกําหนด)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 00312
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ   ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 65 ลําดับที่ 9
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู หนาบานนายนิคม ศรีภูมิภักติ์ – 
หนาบานนางวราภรณ ขันเขต ภายในหมูบาน บานเดื่อ หมูที่ 2 ตําบลบานเดื่อ 
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสราง รางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู   หนาบานนาย
นิคม   ศรีภูมิภักติ์ – หนาบาน    นางวราภรณ  ขันเขต   ภายในหมู
บาน  บานเดื่อ  หมูที่ 2  ตําบลบานเดื่อ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย โดย
ทําการกอสราง รางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ขนาดกวางภายใน 0.40
 เมตร  ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พรอมฝาปิด
รางระบายน้ํา และป้ายประชาสัมพันธโครงการ  (รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อกําหนด)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 00312
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ   ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 69 ลําดับที่ 13
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู หนาบานนายสมัคร พรหมวงศา 
(ตอโครงการเดิม) ภายในหมูบาน บานเสี่ยน หมูที่ 9 ตําบลบานเดื่อ อําเภอทาบอ 
จังหวัดหนองคาย

จํานวน 106,000 บาท

 เพื่อจายเปนคากอสราง รางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู หนาบาน นาย
สมัคร   พรหมวงศา (ตอโครงการเดิม) ภายในหมูบาน บานเสี่ยน  หมูที่ 9
 ตําบลบานเดื่อ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย โดยทําการกอสรางรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู หนาบานนายสมัคร พรหมวงศา(ตอโครงการเดิม) ขนาด
กวางภายใน 0.30 เมตร  ยาว 36.80 เมตร หนา 0.10 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50
 เมตร พรอมฝาปิดรางระบายน้ํา และป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ กําหนด)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 00312
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ   ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 79 ลําดับที่ 23
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู หลังบานนางเกศร บุตรศรี – ราน
เกมสซันเดย ภายในหมูบาน บานเสี่ยน หมูที่ 5 ตําบลบานเดื่อ อําเภอทาบอ 
จังหวัดหนองคาย

จํานวน 87,000 บาท

  เพื่อจายเปนคากอสราง รางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู หลังบานนางเก
ศร บุตรศรี – รานเกมสซันเดยภายในหมูบาน บานเสี่ยน  หมูที่ 5 ตําบลบาน
เดื่อ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย โดยทําการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล
. รูปตัวยู  กวางภายใน 0.30 เมตร  ยาว 32.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร  พรอมฝาปิดรางระบายน้ํา และป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ
กําหนด)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 00312
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ   ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 70 ลําดับที่ 14
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โครงการซอมแซมถนนลูกรัง   สูยานการเกษตร  ซอยบานนางรินนา  ผุยผัน  
ภายในหมูบาน  บานสรางหลวง  หมูที่  4  ตําบลบานเดื่อ  อําเภอทาบอ   
จังหวัดหนองคาย

จํานวน 10,600 บาท

  เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง  สูยานการเกษตร  ซอยบานนางรินนา  ผุ
ยผัน   ภายในหมูบาน  บานสรางหลวง หมูที่ 4 ตําบลบานเดื่อ อําเภอ
ทาบอ จังหวัดหนองคาย โดยทําการซอมแซมถนนลูกรัง สูยานการ
เกษตร  ซอยบานนางรินนา  ผุยผัน โดยทําการลงดินลูกรังซอมแซมผิวถนน
ลูกรัง  กวางเฉลี่ย 3.50 เมตร  ยาวเฉลี่ย 150.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20
 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไมนอยกวา  117.00 ลูกบาศกเมตร พรอมลมกองดิน
และเกลี่ยตกแตงกองดินในสวนที่เปนหลุมเปนบอที่ชํารุดเสียหายบาง
ชวง   (รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ กําหนด)  
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 00312
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ   ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 73 ลําดับที่ 17
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โครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. เสริมผิวแอสฟัลทติกคอนกรีต สายทาง บานดอน
ขม ซอย 2 ภายในหมูบาน บานดอนขม หมูที่ 8 ตําบลบานเดื่อ อําเภอทาบอ 
จังหวัดหนองคาย

จํานวน 300,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. เสริมผิวแอสฟัลทติกคอนกรีต สาย
ทาง  บานดอนขม ซอย 2  ภายในหมูบาน  บานดอนขม  หมูที่ 8  ตําบลบาน
เดื่อ  อําเภอทาบอ  จังหวัดหนองคาย  โดยทําการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. เสริม
ผิวแอสฟัลทติกคอนกรีต สายทาง  บานดอนขม ซอย 2  ผิวจราจรกวาง 5.00
 เมตร  ยาว 215.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 1,075.00
 ตารางเมตร และป้ายประชาสัมพันธโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ กําหนด
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 00312
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ   ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 78 ลําดับที่ 22
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โครงการปรับปรุงขยายเขตประปาหมูบานนอย จากหนาวัดโนนสวางไปนาหลุม  
ภายในหมูบาน  บานนอย หมูที่ 1 ตําบลบานเดื่อ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย

จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงขยายเขตประปาหมูบานนอย จากหนาวัดโนนสวางไป
นาหลุม  ภายในหมูบาน  บานนอย หมูที่ 1 ตําบลบานเดื่อ อําเภอ
ทาบอ จังหวัดหนองคาย โดยทําการปรับปรุงขยายเขตประปาหมูบาน
นอย จากหนาวัดโนนสวางไปนาหลุม โดยทําการขุดดินวางทอเมน
ประปา ทอ พีวีซี. ชั้น 8.5 ขนาด เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว  ยาว 1,350
 เมตร พรอมอุปกรณขอตอทอ และกลบดินหลังทอ  (รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ กําหนด)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 00312
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ   ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 58 ลําดับที่ 2
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โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และ รางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู หนาโรงเรียน
บานนอย ภายในหมูบาน บานนอย หมูที่ 1 ตําบลบานเดื่อ อําเภอทาบอ จังหวัด
หนองคาย

จํานวน 479,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. และ รางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู หนา
โรงเรียนบานนอย  ภายในหมูบาน บานนอย หมูที่ 1 ตําบลบานเดื่อ  อําเภอ
ทาบอ  จังหวัดหนองคาย  โดยทําการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. ทับผิวถนน ค.ส.ล
. เดิม สายทางหนาโรงเรียนบานนอย  ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 5.40 – 6.80
 เมตร  ยาว 63.50 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมดไมนอย
กวา 387.90 ตารางเมตร และทําการกอสรางรางระบายน้ําค.ส.ล. รูปตัว
ยู ขนาดกวางภายใน 0.30 เมตร  ยาว 67.50 เมตร หนา 0.10 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.45 เมตร  พรอมฝาปิดรางระบายน้ํา และทําการรื้อขอบผนังราง
ระบายน้ําออกทิ้ง พรอมทําการเทผนัง ค.ส.ล. สูงขึ้นเฉลี่ย 0.25 เมตร ขนาด
กวางภายใน 0.30 เมตร  ยาว 63.50 เมตร หนา 0.10 เมตร  พรอมทําการ
คอนกรีตปรับกนรางระบายน้ําใหมและป้ายประชาสัมพันธโครงการ  (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อกําหนด)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 00312
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ   ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 68 ลําดับที่ 12
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 35,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรักนํ้า รักป่า รักษาแผนดินโดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดโครงการ คาป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายรณรงค คานํ้าดื่ม คาจาง
เหมาบริการ                  
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดโครงการ
ปรากฏในแผนงานการเกษตร 00320 งานอนุรักษแหลงนํ้าและป่าไม 00322
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 147 ลําดับที่ 3
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โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดโครงการ คาวัสดุการ
เกษตร เชน ตนไม ปุ๋ย คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายรณรงค คานํ้า
ดื่ม นํ้าใชในการดําเนินโครงการ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวของในการจัดโครงการ 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร 00320 งานอนุรักษแหลงนํ้าและป่าไม 00322
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 146 ลําดับที่ 2

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีโดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัด
โครงการ คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายรณรงค คานํ้าดื่ม คาจาง
เหมาบริการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดโครงการ
ปรากฏในแผนงานการเกษตร 00320 งานอนุรักษแหลงนํ้าและป่าไม 00322
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 147 ลําดับที่ 4
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,489,731 บาท

งบบุคลากร รวม 626,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 626,160 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 554,160 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ดังนี้
-พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
1.พนักงานผลิตนํ้าประปา
-พนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
1.คนงานทั่วไป 2 อัตรา
หมายเหตุ สามารถถัวรายการได
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 00330 งานกิจการประปา 00332
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ดังนี้
-พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
1.พนักงานผลิตนํ้าประปา
-พนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
1.คนงานทั่วไป 2 อัตรา
และจายเปนเงินปรับปรุงคาจางประจําปี
หมายเหตุ สามารถถัวรายการได
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 00330 งานกิจการประปา 00332
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 1,525,871 บาท
ค่าตอบแทน รวม 43,871 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 43,871 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินประโยชนตอบแทนอื่น เปนกรณีพิเศษฯ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 00330 งานกิจการประปา 00332
เปนไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าใช้สอย รวม 252,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 222,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตามรายการดังนี้
- คาจางเหมาบริการตางๆที่อยูในรายละเอียดของรายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ เชนคาจางซอมแซมทรัพยสิน คาจางเหมาบริการ
ตางๆคาจางเหมาแบกหามสัมภาระและคาจางเหมาบริการอื่นที่มี
ความจําเปนและเหมาะสม (2x8,000x12)= 192,000 บาท
คาจางเหมาดูดสิ่งปฏิกูลถังตะกอนประปา = 30,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 00330 งานกิจการประปา 00332
หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยรายการได
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจาก
คาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 00330 งานกิจการประปา 00332
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 630,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า โคม
ไฟฟ้า ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงทนสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มี
ลักษณะคงทนถาวร รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขน
สง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน (จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 00330 งานกิจการประปา 00332
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุประปาสารสม คลอรีน ปูนขาว และวัสดุอื่น
ที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการผลิตนํ้าประปาของตําบลบานเดื่อ
(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 00330 งานกิจการประปา 0033
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุอื่น จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการผลิตนํ้าประปาของตําบลบานเดื่อ
เชนทอ ขอตอ ก๊อกนํ้า มาตรวัดนํ้า เทปพันเกลียว และวัสดุอื่น
ที่เกี่ยวของ เปนตน (จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 00330 งานกิจการประปา 00332
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้ากิจการประปาจํานวน 5 แหง สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟ้า
จํานวน 2 แหง
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 00330 งานกิจการประปา 00332
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว 2009 ลงวันที่ 23
 พฤษภาคม 2562
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งบลงทุน รวม 337,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 337,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส จํานวน 33,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ 2,000
 ลิตร จํานวน 4 ใบ ๆ ละ 8,300 บาท  
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดที่จุน้ําไดไมนอยกวา
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3) ราคาไมรวมขาตั้ง และไมรวมคาติดตั้ง
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561)
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 00330 งานกิจการประปา 00332
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 226 ลําดับที่ 33

ครุภัณฑกอสราง

เลื่อยโซยนต จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต จํานวน 1 เครื่อง  
(เนื่องจากไมปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงตองใชราคาตามทอง
ตลาด)
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 00330 งานกิจการประปา 00332
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 227 ลําดับที่ 34
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) เปนเครื่องตัดหญาแบบเข็น
2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 5 แรงมา
3) ขนาดเสนผาศูนยกลางของลอ ประมาณ 26 นิ้ว
4) รัศมีตัดหญาไดกวางไมนอยกวา 20 นิ้ว
5) ความจุถังนามันเครื่องยนต ไมนอยกวา 1.50 ลิตร
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561)
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 226 ลําดับที่ 32

ครุภัณฑอื่น

ทุนลอยน้ํา สําหรับใสทอ ขนาด 330 มม. จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทุนลอยน้ํา สําหรับใสทอ ขนาด 330 มม. จํานวน 5
 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท
(เนื่องจากไมปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงตองใชราคาตามทอง
ตลาด)
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 00330 งานกิจการประปา 00332
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 227 ลําดับที่ 35
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง)
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 00330 งานกิจการประปา 00332
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 230 ลําดับที่ 38

งานตลาดสด รวม 425,000 บาท
งบลงทุน รวม 425,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 425,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการจางเหมาทําโต๊ะวางขายของในตลาดสดบานเดื่อ หมูที่ 3 ตําบลบานเดื่อ 
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย

จํานวน 425,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําโต๊ะวางขายของในตลาดสดบานเดื่อ
จํานวน 50 โต๊ะ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บานเดื่อกําหนด)
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย 00330 งานตลาดสด 00333
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 142 ลําดับที่ 3
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,452,136 บาท

งบกลาง รวม 12,452,136 บาท
งบกลาง รวม 12,452,136 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรารอยละ 5 ของคาตอบแทนพนักงานจาง
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งบกลาง (00411)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172
 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตรารอยละ 0.2  ของคาจาง
โดยประมาณทั้งปี
ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งบกลาง 00411
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172
 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,738,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุในเขตอบต.บานเดื่อ
ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งบกลาง 00411
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2927
 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 140 ลําดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,582,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการในเขตอบต.บานเดื่อ
ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งบกลาง 00411
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2927
 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 140 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 122,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดสในเขตอบต.บานเดื่อ
ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งบกลาง 00411
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2927
 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 140 ลําดับที่ 3
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สํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือจําเปน
เรงดวนตามความเหมาะสม
ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งบกลาง 00411
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2545
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0648 ลงวันที่ 8
 กุมภาพันธ  2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145
 ลงวันที่ 11 ตุลาคม  2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 305 ลง
วันที่ 22  มกราคม  2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 588 ลง
วันที่ 13  กุมภาพันธ  2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1273
 ลงวันที่ 25  มีนาคม  2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 6884
 ลงวันที่ 1  เมษายน  2562

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ผูกพัน) จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามขอผูกพันตางๆของอบต. ไดแก
1)เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล (สปสช.)
จํานวน 300,000.-
ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งบกลาง 00411
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 169 ลําดับที่ 1
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 228,936 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
ในอัตรารอยละ 1 ของงบประมาณรายรับทุกหมวด ทุกประเภท ยกเวน
ประเภทพันธบัตรเงินกูที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน
ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งบกลาง 00411
- เปนไปตามสั่งการ ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29
 ตุลาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26
 กรกฎาคม 2561
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