
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลบานเปา

อําเภอพุทไธสง   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,184,775 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,087,560 บาท
งบกลาง รวม 13,087,560 บาท

งบกลาง รวม 13,087,560 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบประกันสังคมใหกับพนักงานจาง
รอยละ 5 ของคาตอบแทน
*พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี
ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจาง 
*พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ 2537 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูพิการ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 150,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส
 *ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว1468 
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายกรณีฉุกเฉิน เรงดวนที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือกรณีการปองกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวา
จะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือด
รอนของประชาชน 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

 
รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 367,560 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
*ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเรื่องหลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให อปท. ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักเกณฑประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาทําศพใหกับขาราชการ/พนักงาน 
กรณีเสียชีวิต 
*ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษ กรณีขา
ราชการและพนักงานสวนทองถิ่น ผูรับบํานาญ ลูกจาง และ
พนักงานจางถึงแกความตาย พ.ศ. 2560
 

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาทําศพพนักงานจางกรณีเสียชีวิต 
*ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษ กรณีขา
ราชการและพนักงานสวนทองถิ่น ผูรับบํานาญ ลูกจาง และ
พนักงานจางถึงแกความตาย พ.ศ. 2560
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,330,820 บาท

งบบุคลากร รวม 4,955,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,657,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนของนายกองคการบริหารสวนตําบลและรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล   
ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 20,400 บาท/เดือน
ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 2 คนๆ ละ 11,220 บาท/เดือน
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1,750 บาท/เดือน
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คนๆละ 880
 บาท/เดือน
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1,750 บาท/เดือน
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 2 คนๆ ละ 880
 บาท/เดือน
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน 7,200 บาท/เดือน
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,972,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 
ตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 11,220 บาท/เดือน
ตําแหนงรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 9,180 บาท/เดือน
ตําแหนงเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน7,200 บาท/เดือน
ตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
คนละ 7,200 บาท/เดือน
*ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 

วันที่พิมพ : 6/10/2565  09:37:06 หนา : 6/63



เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,298,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,733,160 บาท

-เพื่อจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบลรวมทั้งการปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี รายละเอียดดังนี้
ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
*หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 354,840 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางรวมทั้งเงินปรับปรุงคา
จางประจําปี
ตําแหนงพนักงานขับรถยนตจํานวน 1 อัตรา
ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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งบดําเนินงาน รวม 3,021,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 530,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือกตั้งของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คณะกรรมการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประธานกรรมการและกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหลักเกณฑที่กําหนด 
*หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 5013 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2563
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล คาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน คาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง หรือผูปฎิบัติงานนอกเวลา
ราชการที่ไดรับมอบหมายหรือมีคําสั่งแตงตั้ง
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราช การฯ พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหกับพนักงานสวน
ตําบล
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 1,604,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากําจัดสิ่งปฏิกูลในอาคารสํานักงาน สถานที่รับผิด
ชอบขององคการบริหารสวนตําบล
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดทําปายประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร จัดทํา
สื่อสิ่งพิมพตางๆ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

คาจัดทําประกันภัยรถยนต จํานวน 55,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดทํา พรบ.รถยนต รถจักรยานยนต ขององคการ
บริหารสวนตําบล
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการทําประกันภัยทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาจางแรงงานราษฎร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินงานเอง
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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คาจางเหมา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาที่มีลักษณะเป็นการจางทําเพื่อใหไดมา
ซึ่งปายประชาสัมพันธ ปายชื่อสํานักงาน หรือปายอื่นๆ ที่ไมมี
ลักษณะเป็นสิ่งกอสราง
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาจางเหมาดูแลรักษาตนไมหรือสวนดอกไม จํานวน 216,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดูแลรักษาตนไม สวนดอกไมในอาคารสถานที่ 
ที่องคการบริหารสวนตําบลรับผิดชอบและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 2 อัตรา
*หนังสือกระทรวงหหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

คาจางเหมาทําความสะอาดอาคารที่ทําการ จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่ 
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
*หนังสือกระทรวงหหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

คาเชาทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร หรือวัสดุอุปกรณอื่นๆ รวม
ถึงคาใชจายตางๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงาน
อื่น เพื่อใชปฏิบัติราชการ กรณีจําเป็นเรงดวนเป็นการชั่วคราว 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาธรรมเนียมคาลงทะเบียน จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของผู
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เจาหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบลเจาหนาที่ทองถิ่น
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

1.คารับรองบุคคลและคณะบุคคล ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง รวมทั้งคาบริการและ
คาใชจายอื่นซึ่งจําเป็นตองจายในการตอนรับคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนะศึกษาดูงาน 
2.คารับรองประชุมสภา ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม เครื่องใชในการรับรอง และ
คาบริการอื่นๆ ที่จําเป็นตองจายในการประชุมสภาทองถิ่น คณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย การ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น การประชุมกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน
3.คาใชจายในงานรัฐพิธี ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาพานดอกไม พวงมาลา พานพุมดอกไม กรวย
ดอกไม กระเชาดอกไม ที่ใชในการจัดงานรัฐพิธี 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรใหกับผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง เจาหนาที่ทองถิ่น
*ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด เชน คาใชจายประจําศูนยประสานงาน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น คาใชจายประจําหนวยเลือกตั้งที่
เลือกตั้ง และคาใชจายที่เกี่ยวของ
*หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563
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คาใชจายในงานเทอดพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมเทอดพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสสําคัญตางๆ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

โครงการฝึกอบรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเพื่อเสริม
สรางวัฒนธรรมองคกรสุจริต

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหาร อาหารวาง คาวิทยากร คาปายและคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรม ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการลําดับ
ที่ 2 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการฝึกอบรมพัฒนาองคความรูใหกับคณะผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบล พนักงานงานจาง

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร วัสดุ
อุปกรณ คายานพาหนะ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566-2570) แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการลําดับที่ 7 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ผูบริหาร สมาชิกสภา ผูนําชุมชน 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง

จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร วัสดุ
อุปกรณ คายานพาหนะ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566-2570) แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการลําดับที่ 1 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการยกยองเชิดชูบุคลากรภายในองคกร จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการมอบใบประกาศ
เกียรติคุณ รางวัล โลหรางวัล ใหกับพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง ที่เป็นแบบอยางที่ดีในดานตางๆ ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการลําดับ
ที่ 9 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 
 

โครงการยกยองและเชิดชูเกียรติบุคคลดีเดนภายในตําบล จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล โลหรางวัล ใหกับ
บุคคลดีเดนภายในตําบล ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566-2570) แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการลําดับที่ 10 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช
งานปกติ เชน ยานพาหนะ คอมพิวเตอร เครื่องปรับ
อากาศ โต๊ะ ตู เกาอี้ ฯลฯ 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 510,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชนปากกา เครื่องคิด
เลข แฟม กระดาษ กรรไกร ตรายาง ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ไมโครโฟน สาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา หลอดไฟ ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวเชน แปรง ไม
กวาด แกวน้ํา ชอน ถวย จาน สบู ผงซักฟอก ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ไขควง ประแจ น้ํามัน
เบรก ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล เบนซิน แก๊สหุงตม น้ํามันเครื่อง จารบี ถาน ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชนอุปกรณบันทึก
ขอมูล แปนพิมพ เมาส หมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 377,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟาอาคารสํานักงานและอาคารสถานที่อื่นๆ ที่
องคการบริหารสวนตําบลรับผิดชอบ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา ปาดาล ขององคการบริหารสวนตําบล
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทในพื้นที่ โทรศัพททางไกล คาบริการ
หมายเลขโทรศัพท คาใชจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดสงไปรษณีย คาดวงตราไปรษณียอากร และ
รายจายอื่นที่เกี่ยวกับรายจายประเภทนี้ 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบและคาใชบริการอินเตอรเน็ต
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

งบลงทุน รวม 324,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 324,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 7,500 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัวๆ ละ 2,500
 บาท (ราคาตามทองตลาด)
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) ที่นั่งเป็นโครงเหล็กบุฟองน้ําหุมหนัง
2) ลอพลาสติกคูสีดํา ปรับระดับความสูงได
*หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552

วันที่พิมพ : 6/10/2565  09:37:06 หนา : 15/63



เครื่องปรับอากาศ จํานวน 160,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 3
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 53,600 บาท (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ) คุณลักษณะพื้นฐาน
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณดังนี้ สวิตช 1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาว
ไมเกิน 15 เมตร
*หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552

โต๊ะทํางาน จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัวๆ ละ 3,500
 บาท (ราคาตามทองตลาด)
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) ขนาด 60x120x75 ซ.ม.
2) ขาโต๊ะเป็นเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 1 นิ้ว หนา 0.8 มม.
3) ตัวโต๊ะทําดวย โครงเคราไมเนื้อแข็ง กรุดวยไมอัด
4) ตัวโต๊ะ มี 1 ตูบานเปิดดานขวา ภายในมี 1 แผนชั้น 
มือจับไมกลึง มีกุญแจล็อก
*หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552
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พัดลมไอน้ํา จํานวน 27,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อพัดลมไอน้ําจํานวน 2 เครื่องๆ ละ 13,500
 บาท (ราคาตามทองตลาด)
คุณลักษณะพื้นฐาน
-ขนาด 24 นิ้ว
-ถังน้ําขนาด 10 ลิตร ใชงานตอเนื่อง 3-6 ชั่วโมง
-ปรับระดับละอองน้ําไดตามตองการ
*หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความ
สามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.2 GHz 
จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 2 GB
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- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 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 ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
*หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ เชน บํารุงรักษาและปรับปรุงโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญ  ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ  หรือคาซอมกลาง 
*เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธีเทิดทูนพระมหา
กษัตริย อําเภอพุทไธสง

จํานวน 20,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี
เทิดทูนพระมหากษัตริย ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอพุทไธ
สง ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผน
งานบริหารงานทั่วไป โครงการลําดับที่ 11 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

อุดหนุนโครงการอําเภอพุทไธสงจิตอาสานอมนําสังคมเป็นสุข อําเภอ
พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอําเภอพุทไธสงจิตอาสานอมนํา
สังคมเป็นสุขฯ ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอพุทไธสง ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป โครงการลําดับที่ 12  
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 517,320 บาท
งบบุคลากร รวม 517,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 517,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 253,680 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบลพรอมทั้งปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 263,640 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับพนักงานจางพรอมทั้งคาปรับปรุง
คาตอบแทนประจําปี
ตําแหนงผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผนจํานวน 1 อัตรา
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,632,400 บาท
งบบุคลากร รวม 2,195,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,195,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,569,360 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบลพรอมคาปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี
ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง            จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนงนักวิชาการคลัง                   จํานวน 1อัตรา
ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน 1 อัตรา 
ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ                  จํานวน 1 อัตรา
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับพนักงานสวนตําบล
ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง 
จํานวน 1 อัตรา
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 584,040 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางพรอมทั้งปรับปรุงคาตอบ
แทนประจําปี
 ตําแหนงผูชวยนักวิชาการพัสดุ  จํานวน  1 อัตรา
 ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
 ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 85,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวน
ตําบล 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร เชน ปายโฆษณา ปาย
ประชาสัมพันธ แผนพับ ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
และเจาหนาที่ทองถิ่น  คาธรรมเนียมตางๆ 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  

วันที่พิมพ : 6/10/2565  09:37:06 หนา : 21/63



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง รวมทั้งคาบริการและ
คาใชจายอื่นซึ่งจําเป็นตองจายในการตอนรับคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนะศึกษาดูงาน 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรใหกับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางและเจา
หนาที่ทองถิ่น ในการเขารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เชน คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะและคาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆในการเดิน
ทางไปราชการ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช
งานปกติ เชน ยานพาหนะ คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ
โต๊ะ ตู เกาอี้ ฯลฯ 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน เครื่องเขียน
ตาง ๆ กระดาษ หมึก แฟมคลิปหนีบกระดาษ  ลวดเย็บ
กระดาษ พระบรมฉายาลักษณ  ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชนอุปกรณบันทึก
ขอมูล แปนพิมพ เมาส หมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

งบลงทุน รวม 87,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 67,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 67,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 33,500 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ) คุณลักษณะ
พื้นฐาน
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณดังนี้ สวิตช 1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15
 เมตร
*หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 20,000 บาท

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
*หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837
ลงวันที่ 11 กันยายน 2560

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 389,400 บาท
งบบุคลากร รวม 389,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 389,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 389,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบลพรอมทั้งปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี
 ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในจํานวน 1 อัตรา
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 801,920 บาท

งบบุคลากร รวม 498,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 498,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 295,680 บาท

-เพื่อจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบลรวมทั้งการปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี 
 ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 1 อัตรา
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 203,040 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางรวมทั้งเงินปรับปรุงคา
จางประจําปี
 ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จํานวน  1  อัตรา
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปองกันและแกไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5)

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM2.5 เชนการจัดฝึกอบรม การจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ ปายโครงการและคาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน โครงการลําดับที่ 6
*หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 0808.2/ว 0533 ลงวันที่ 27
 มกราคม พ.ศ. 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย
โครงการและคาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานรักษาความสงบภายใน โครงการ
ลําดับที่ 4
*หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563

โครงการรณรงคขับขี่ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนทองถนน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของชวง
เทศกาลสงกรานต ปีใหม และชวงเทศกาลสําคัญๆ ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานรักษาความสงบภาย
ใน โครงการลําดับที่ 3
*หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 1123
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563

วันที่พิมพ : 6/10/2565  09:37:06 หนา : 25/63



ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงเชน ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง ฯลฯ 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุจราจร จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร เชน กรวยจราจร ไฟฉุก
เฉิน กระจกโคังมน สัญญาณไฟกระพริบฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

งบลงทุน รวม 23,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,200 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ไฟไซเรน LED จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อไฟไซเรน LED 
 คุณลักษณะพื้นฐาน
1) ขนาด กวาง 290 มม. ยาว 1,800 มม. สูง 190 มม. 
2) รองรับแรงดันไฟ 24V และใชกําลังไฟ 528 วัตต
3) การทํางานแบบแฟลช     
กระพริบ เปลี่ยนอัตโนมัติไดเอง
4) มาพรอมกับกลองเสียงไซเรน ไมค และลําโพง 1 ตัว
5) เลือกฟังกชั่นการทํางานจากคอนโทรลเลอรหรือแผงควบคุม
*หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552
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ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ํา จํานวน 8,200 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขงเครื่องยนตเบนซิน
ขนาด 5 แรงมา (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
คุณลักษณะพื้นฐาน
(1) เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชเครื่องยนตเบนซิน
ขนาดไมนอยกวา 5 แรงมา หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบ
 ไมนอยกวา 160 ซีซี
(2) ขนาดทอสงไมนอยกวา 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ําไดไมนอยกวาตามปริมาณที่กําหนด
(4) สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
(5) อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนตตองมี
ครบชุดพรอมที่จะใชงานได
*หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552

ทอยางดูดน้ํา จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อทอยางตัวหนอนพรอมกะโหลกดูด
น้ํา ขนาด 3 นิ้ว (ราคาตามทองตลาด)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ความยาวไมนอยกวา 12 เมตร
- PVC 100%
- ใชลําเลียงของเหลวไดดี
- ทอมีลักษณะพิเศษ ดานนอกเป็นเกลียวงายตอการจับ ดานใน
เป็นผิวเรียบ
- สามารถทนแรงดันไดสูง
- ความยืดหยุนปานกลาง (ไมไดออนแบบสายยาง)
*หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองงถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหกับองคการ
บริหารสวนตําบลบานแวง ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566-2570) แผนงานรักษาความสงบภายใน โครงการลําดับ
ที่ 5 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,445,720 บาท

งบบุคลากร รวม 987,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 987,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 687,600 บาท

-เพื่อจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบลรวมทั้งการปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี 
 ตําแหนงนักบริหารงานการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา
 ตําแหนงนักวิชาการศึกษา           จํานวน 1 อัตรา
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล
 ตําแหนงนักบริหารงานการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 258,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางพรอมทั้งเงินปรับปรุงคา
ตอบแทนประจําปี
 ตําแหนงผูชวยนักวิชาการศึกษา จํานวน  1  อัตรา  
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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งบดําเนินงาน รวม 435,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล  คาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
กับพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการและกรณีอื่นๆ ตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวน
ตําบล 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดทําปายประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร 
จัดทําสื่อสิ่งพิมพตางๆ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
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คาจางเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ โดยผูรับจางทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่ง
กอสราง เชน คาจางเหมาสูบน้ํา ถางป่า ขุดดิน ฯลฯ  
*หนังสือกระทรวงหหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
และเจาหนาที่ทองถิ่น และคาธรรมเนียมตาง ๆ 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

1. คารับรองในการตอนรับบุคคล หรือ คณะบุคคล
จํานวน 5,000 บาท     
- เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคล หรือ คณะบุคคลที่
มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน รวมทั้ง
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการรวมตอนรับบุคคล หรือ คณะ
บุคคล  เชน  คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองและคาบริการ
อื่นๆ                                                                     
2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุม จํานวน 5,000 บาท     
เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะ
กรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย  รวมถึงผูเขารวมประชุมอื่น ๆ และเจาหนาที่ผูเกี่ยว
ของซึ่งเขารวมประชุม  เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่มเครื่องใชใน
การเลี้ยงรับรอง                                
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562   
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรใหกับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางและเจา
หนาที่ทองถิ่น ในการเขารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เชน คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะและคาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆในการเดิน
ทางไปราชการ
*ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินที่เกิดจากการเสื่อม
สภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงาน
ปกติ เชน คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศโต๊ะ ตู เกาอี้ ฯลฯ 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดวัสดุสํานักงาน เชนปากกา เครื่องคิด
เลข แฟม กระดาษ กรรไกร ตรายาง ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ไมโครโฟน สาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา หลอดไฟ ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวเชน แปรง ไม
กวาด แกวน้ํา ชอน ถวย จาน สบู ผงซักฟอก ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน
จอบ คราด มีด กระถาง รองเทาบู๊ท วัคซีน ยาและอุปกรณอื่น ๆ
 ที่ใชในการเกษตร
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชนอุปกรณบันทึก
ขอมูล แปนพิมพ เมาส หมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

งบลงทุน รวม 23,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 23,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร ALl In One สําหรับงานประมวล
ผล ราคา 23,000 บาท
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความ
สามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมนอยกวา3.6 GHz 
จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลัก
ขนาดไมนอยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
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หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 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 หรือดีกวาไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
*หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,527,535 บาท
งบบุคลากร รวม 2,843,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,843,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,651,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
 ตําแหนง ครู จํานวน 5 อัตรา
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

 
เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะครู จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
  ตําแหนง ครู จํานวน  4  อัตรา
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,023,480 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางพรอมทั้งเงินปรับปรุงคา
ตอบแทน ประจําปี 
 - ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
 - ตําแหนง ผูดูแลเด็ก           จํานวน 4 อัตรา
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

งบดําเนินงาน รวม 1,943,855 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง หรือผูปฎิบัติงานนอกเวลา
ราชการที่ไดรับมอบหมายหรือมีคําสั่งแตงตั้ง
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวน
ตําบล 
*ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2541 

ค่าใช้สอย รวม 1,137,375 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการในโครงการจางเหมาบริการบุคคล
ภายนอกใหปฏิบัติงาน  ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก ศพด.
*หนังสือ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนของพนักงานสวนตําบล
และคาธรรมเนียมตางๆ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ใน
การเขารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก และคาลงทะเบียนอบรมและศึกษาดูงาน และ
คาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
*เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 837,375 บาท

1. คาอาหารกลางวันจํานวน 540,225 บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันใหแกเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา
เด็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานเปา 
จํานวน 105 คนๆ ละ 21 บาท จํานวน 245 วัน ประกอบดวย  
 1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบาน
เปา จํานวน 35 คนๆละ 21 บาท/มื้อ จํานวน 245 วัน  
เป็นเงิน 180,075 บาท
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก จํานวน 35 คนๆ ละ 21
 บาท/มื้อ จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 180,075 บาท
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองบัวรอง จํานวน 35 คนๆละ 21
 บาท/มื้อ จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 180,075 บาท
2. คาจัดการเรียนการสอนรายหัว จํานวน 178,500 บาท
-เพื่อจายเป็นคาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่อง
เลนพัฒนาการของเด็กใหกับเด็กปฐมวัย(อายุ 2-5 ปี) ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อัตรา คนละ1,700 บาท/ปี จํานวน 105
 คน ประกอบดวย 
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบาน
เปา จํานวน 35 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 59,500 บาท
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก จํานวน 35 คนๆ ละ 1,700
 บาท เป็นเงิน 59,500 บาท
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3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวรอง จํานวน 35
 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 59,500 บาท
3. คาหนังสือเรียน จํานวน 21,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนใหแกเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 200 บาท/ปี ดังนี้
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบาน
เปา จํานวน 35 คนๆละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 7,000  บาท
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก จํานวน 35 คนๆละ 200
 บาท/ปี เป็นเงิน 7,000 บาท
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวรอง จํานวน 35 คนๆละ 200
 บาท/ปี เป็นเงิน 7,000 บาท
4. คาอุปกรณการเรียน จํานวน 21,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนใหแกเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 200 บาท/ปี ดังนี้
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบาน
เปา จํานวน 35 คนๆละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 7,000  บาท
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก จํานวน  35 คนๆละ 200
 บาท/ปี เป็นเงิน 7,000 บาท      
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวรอง จํานวน 35 คนๆละ 200
 บาท/ปี เป็นเงิน 7,000 บาท
5. คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 31,500 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนใหแกเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 300 บาท/ปี ดังนี้
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบาน
เปา จํานวน 35 คนๆละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 10,500  บาท
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก จํานวน  35 คนๆละ 300
 บาท/ปี เป็นเงิน 10,500 บาท
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวรอง จํานวน 35 คนๆละ 300
 บาท/ปี เป็นเงิน 10,500 บาท
6.คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 45,150  บาท
-เพื่อจายเป็นคากิจกรรมผูเรียนใหกับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 430 บาท/ปี ดังนี้
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบาน
เปา จํานวน 35 คนๆละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 15,050 บาท
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก จํานวน 35 คนๆละ 430
 บาท/ปี เป็นเงิน 15,050  บาท
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวรอง จํานวน 35 คนๆละ 430
 บาท/ปี เป็นเงิน 15,050 บาท
*หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมโต๊ะ ตู เกาอี้
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
*ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
*หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
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ค่าวัสดุ รวม 766,480 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 766,480 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กเล็กปฐมวัย
ใน ศพด.,เด็กอนุบาล และเด็ก ชั้นป.1 – ป.6 ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน ในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
บานเปา แยกเป็น      
1. โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
จํานวน 565,279 บาท
  1.1)โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จํานวน 95 คน
จํานวน 182,039 บาท    
  1.2)โรงเรียนบานเปา (สุทธิสารอุทิศ) จํานวน 95 คน
จํานวน 182,039 บาท    
  1.3)โรงเรียนบานคูณสระแกว(วิชานนทประชานุกูล)
จํานวน 105 คน จํานวน 201,201 บาท 
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่ อปท. จัดตั้งเองและรับถายโอน
ภารกิจ ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน  
จํานวน 201,201 บาท    
2.1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบาน
เปา  จํานวน 35 คน จํานวน 67,067 บาท    
 2.2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก จํานวน 35 คน  
จํานวน 67,067 บาท    
 2.3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวรองจํานวน 35 คน 
จํานวน 67,067 บาท    
*เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563     
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งบลงทุน รวม 501,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

ผามานพรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อผามานพรอมอุปกรณติดตั้งของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ประกอบดวย
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวรอง
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานเปา
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก
(ราคาตามทองตลาด)
*หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 401,400 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวรอง จํานวน 101,400 บาท

-ปรับเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัว
รอง ขนาดพื้นที่ 271.60 ตารางเมตร พรอมกอสรางผนังกั้นอาคาร
สํานักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผน
งานการศึกษา โครงการลําดับที่ 5

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบาน
เปา

จํานวน 300,000 บาท

-ปรับเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลบานเปา ขนาดกวาง 14.25 เมตร ยาว 20.02
 เมตร พื้นที่ 285.29 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ. 2566-2570) แผนงานการศึกษา โครงการลําดับที่ 12 
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,239,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,239,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,239,000 บาท

1. อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนวัดสุวรรณาราม    
จํานวน 399,000 บาท  
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกเด็กอนุบาลและ
เด็ก ชั้น ป.1 – ป.6 จํานวนเด็ก 95 คน 
ในอัตรามื้อละ 21 บาท/คน จํานวน 200 วัน              
2. อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนบานเปา (สุทธิสาร
อุทิศ) จํานวน 399,000 บาท  
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกเด็กอนุบาลและ
เด็ก ชั้น ป.1 – ป.6 จํานวนเด็ก 95 คน 
ในอัตรามื้อละ 21 บาท/คน จํานวน 200 วัน              
3. อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนบานคูณ
สระแกว  (วิชานนทประชานุกูล) จํานวน 441,000 บาท  
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกเด็กอนุบาล  และ
เด็ก ชั้น ป.1 – ป.6 จํานวนเด็ก 105 คน 
ในอัตรามื้อละ 21 บาท/คน จํานวน 200 วัน   
*หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 970,320 บาท

งบบุคลากร รวม 355,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบลพรอมคาปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี
 ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข            จํานวน 1 อัตรา
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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งบดําเนินงาน รวม 375,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนนักบริบาลทองถิ่น จํานวน 2
 คนๆ  ละ 5,000 บาท จํานวน 12 เดือน
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการเบิกคาใชจาย 
พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมปองกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการควบคุมปองกันและระงับโรค
ติดตอ เชน คาจัดซื้อสารเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลาย คาจัดซื้อน้ํายาพน
หมอกควัน คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทําปาย  หรือ
คาใชจายอื่นๆ ในการปองกันระงับโรคติดตอ ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานสาธารณสุข โครงการ
ลําดับที่ 10
*หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลง
วันที่ 9 เมษายน 2563

 
โครงการรณรงคและบริหารจัดการขยะ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาฝึกอบรมชี้แจงการบริหารจัดการ คาอาหาร น้ํา
ดื่ม คาวิทยากร คาปายรณรงคประชาสัมพันธ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานสาธารณ
สุข โครงการลําดับที่ 7
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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โครงการรณรงคและปองกันโรคพิษสุนัขบา (สัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา)

จํานวน 45,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา คาปายรณรงค
ประชาสัมพันธ คาสํารวจขอมูลสัตว คาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการ
ปองกันโรคพิษสุนัขบา ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566-2570) แผนงานสาธารณสุข โครงการลําดับที่ 12
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

โครงการสนับสนุนการบริการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวิทยากร คาอาหารวาน้ําดื่ม คาปาย คาวัสดุ
อุปกรณในการฝึกอบรม คาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย คา
เวชภัณฑ คาวัดุอุปกรณประจํารถฉุกเฉินและรายจายอื่นๆ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานสาธารณ
สุข โครงการลําดับที่ 8
*ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน ลงวันที่ 16
 ตุลาคม 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

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

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน ถุง
มือ สายยาง เคมีภัณฑ เครื่องมือวิทยาศาสตร ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 240,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข ใหกับคณะกรรมการหมูบาน หมูบาน
ละ 20,000 บาท จํานวน 12 หมูบาน ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานสาธารณสุข โครงการลําดับที่ 11
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 818,640 บาท

งบบุคลากร รวม 668,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 668,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 285,840 บาท

- เพื่อจายใหเป็นเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบลพรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงประจําปี
ตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 382,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับพนักงานจางพรอมทั้งปรับปรุงคา
ตอบแทนประจําปี
ตําแหนงผูชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือผูดอยโอกาส จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูดอยโอกาส
และครอบครัวผูมีรายไดนอย การสังคมสงเคราะห รวมทั้งการ
บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานสังคม
สงเคราะห โครงการลําดับที่ 1
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวิทยากรฝึกอบรมใหความรูแกผูสุงอายุภายใน
ตําบล คาอาหาร น้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานสังคม
สงเคราะห โครงการลําดับที่ 2
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและใหความชวย
เหลือประชาชนตามภารกิจของกิ่งกาชาดอําเภอพุทไธสง

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล
และใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของกิ่งกาชาดอําเภอ
พุทไธสง ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอพุทไธสง ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานสังคม
สงเคราะห โครงการลําดับที่ 7 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย เพื่อจัด
กิจกรรมสาธารณกุศลและใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจ
ของเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566-2570) แผนงานสังคมสงเคราะห โครงการลําดับที่ 3
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 650,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 650,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 650,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟา สายบานนายอดุลย - หนองคูณ บานคูณหมู
ที่ 7

จํานวน 260,000 บาท

-อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอพุทไธสง เพื่อขยายเขตไฟฟาจากบานนายอดุลย - หนอง
คูณ บานคูณหมูที่ 7 ระยะทาง 700 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานเคหะและชุมชน โครงการ
ลําดับที่ 8
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โครงการขยายเขตไฟฟา สายโรงสีนายวิรัช - สามแยก บานสมโฮง 
หมูที่ 11

จํานวน 110,000 บาท

-อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอพุทไธสง เพื่อขยายเขตไฟฟาจากโรงสีนายวิรัช - สาม
แยก บานสมโฮง หมูที่ 11 ระยะทาง 300 เมตร ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานเคหะและ
ชุมชน โครงการลําดับที่ 13 

โครงการขยายเขตไฟฟา สายวัดจอมวารี - นานายทวี เงินไธสง บาน
คูณ หมูที่ 8

จํานวน 240,000 บาท

-อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอพุทไธสง เพื่อขยายเขตไฟฟาจากวัดจอมวารี - นานาย
ทวี เงินไธสง บานคูณ หมูที่ 8 ระยะทาง 600 เมตร ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานเคหะและ
ชุมชน โครงการลําดับที่ 11

โครงการขยายเขตไฟฟา สายสวนสมพูลทรัพย - บานนายปรยุทธ 
บุญระวัง

จํานวน 40,000 บาท

-อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอพุทไธสง เพื่อขยายเขตไฟฟาจากสวนสมพูลทรัพย - บาน
นายปรยุทธ บุญระวัง ระยะทาง 150 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานเคหะและชุมชน โครงการ
ลําดับที่ 3

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 512,160 บาท
งบบุคลากร รวม 146,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 146,160 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 122,160 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางรวมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนประจําปี
 ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกขยะ จํานวน  1  อัตรา
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่ม ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุก
ขยะ  จํานวน 1 อัตรา
*หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 366,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 366,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาคนงานประจํารถบรรทุกขยะ จํานวน 216,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาคนงานประจํารถบรรทุกขยะ จํานวน 2
 คนๆ ละ 9,000/เดือน จํานวน 12 เดือน
*หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559

คาจางเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ โดยผูรับจางทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่ง
กอสราง เชน คาจางเหมาสูบน้ํา ถางป่า ขุดดิน ปรับเกลี่ย ฝัง
กลบ ฯลฯ  
*หนังสือกระทรวงหหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 225,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม ปายโครงการ วัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570
) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน โครงการลําดับที่ 11
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผน
ชุมชน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนําขอมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชน โครงการลําดับที่ 9
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562

โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการ คาวิทยากร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน โครงการลําดับที่ 4
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหประชาชนภายในตําบล จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมกลุมอาชีพภายในตําบล  คา
จัดทําปายประชาสัมพันธ คาวิทยากรในการฝึกอบรม ฯลฯ
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน โครงการลําดับที่ 14
*หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560

โครงการสงเสริมสินคา OTOP ตําบลบานเปา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมสินคา OTOP ภายใน
ตําบล  เชน คาจัดทําปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน โครงการลําดับที่ 5
*หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันอาชญากรรมและยาเสพ
ติด

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม ปายประชา
สัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566-2570) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน โครงการ
ลําดับที่ 16
*หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการปองกันและแกไขปัญหายาเสพติดของ
ศูนยปฏิบัติการและปราบปรามยาเสพติด อําเภอพุทไธสง

จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการปองกันและแกไข
ปัญหายาเสพติดของศูนยปฏิบัติการและปราบปรามยาเสพติด ให
กับที่ทําการปกครองอําเภอพุทไธสง ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน โครงการลําดับที่ 17
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลบานเปา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลบาน
เปา ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชน โครงการลําดับที่ 7
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 205,000 บาท

งบบุคลากร รวม 180,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางพรอมทั้งเงินปรับปรุงคา
ตอบแทนประจําปี
ตําแหนงผูชวยนักสันทนาการ จํานวน 1 อัตรา
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง หรือผูปฎิบัติงานนอกเวลา
ราชการที่ไดรับมอบหมายหรือมีคําสั่งแตงตั้ง
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของผู
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เจาหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบลเจาหนาที่ทองถิ่น
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรใหกับ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เจาหนาที่
ทองถิ่น ที่มีคําสั่งแตงตั้ง
*ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนประจําตําบลบานเปา จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนประจํา
ตําบล เชน คาน้ําดื่ม คาถวยรางวัล คาตอบแทนกรรมการ คา
สถานที่ คาจางเหมาตกแตงสถานที่ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ โครงการลําดับที่ 2
**ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน คา
ปาย คาจางเหมาตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของขวัญ ของรางวัล และวัสดุ อุปกรณตาง ๆ
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ โครงการลําดับที่ 1 
**ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา เชน ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง เชือก
กระโดด หวงยาง และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีวันเขาพรรษา จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานจัดงานประเพณีวันเขา
พรรษา เชน คาปายโครงการ คาวัสดุและอุปกรณ คาจางเหมารถ
ขบวนแห คาวัสดุและอุปกรณที่เกี่ยวของ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ โครงการลําดับที่ 14
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564

โครงการสืบสานประเพณีวิถีอีสาณสืบสานวัฒนธรรมไทย จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดงานวิถีอีสานสืบสาน
วัฒนธรรมไทย เชน คาปายโครงการ คาวัสดุและอุปกรณการจัด
นิทรรศการ จางเหมารถขบวนแห คาวัสดุและอุปกรณที่เกี่ยว
ของ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ โครงการลําดับที่ 16
 *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุงจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุงจังหวัด
บุรีรัมย ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผน
งานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ โครงการลําดับที่ 19
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,009,320 บาท

งบบุคลากร รวม 670,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 670,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 628,320 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบลรวมทั้งเงินปรับ
ปรุงคาตอบแทนประจําปี
  ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง 1 อัตรา 
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่
ไดรับการแตงตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เงินคา
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
*พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 

คาเชาบาน จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหกับพนักงานสวน
ตําบล 
*หนังสือที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนใหกับพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
*ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักรใหกับ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
*ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช
งานปกติ เชน ยานพาหนะ คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ
โต๊ะ ตู เกาอี้ ฯลฯ 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

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

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชนปากกา เครื่องคิด
เลข แฟม กระดาษ กรรไกร ตรายาง ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชนอุปกรณบันทึก
ขอมูล แปนพิมพ เมาส หมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
*ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
*ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.0/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
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งบลงทุน รวม 9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะทํางาน จํานวน 9,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัวๆ ละ 4,500
 บาท (ราคาตามทองตลาด)
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) ขนาด 150x80x75 ซ.ม. 
2) ขาโต๊ะเป็นเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 1 นิ้ว หนา 0.8 มม.
3) ตัวโต๊ะทําดวย โครงเคราไมเนื้อแข็ง กรุดวยไมอัด
4) ตัวโต๊ะดานซายเป็น ตูบานเปิดใหญ ภายในมีแผนชั้น - ดาน
ขวามีลิ้นชักและตูบานเปิด มือจับไมกลึง มีกุญแจล็อก
*หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552

งานก่อสร้าง รวม 4,126,020 บาท
งบบุคลากร รวม 781,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 781,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 781,320 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบลพรอมปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี
 ตําแหนงนายชางโยธา    จํานวน 2 อัตรา
 ตําแหนงนายชางไฟฟา   จํานวน  1 อัตรา
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

งบดําเนินงาน รวม 1,250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปรกติ) เชน การบํารุง
รักษาถนน การดูแลสิ่งแวดลอมฯลฯ
*พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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ค่าวัสดุ รวม 750,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 600,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ไมโครโฟน สาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา หลอดไฟ วัสดุ อุปกรณพลังงานแสง
อาทิตย ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน น้ํามันทาไม สี ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี คอน คีม จอบ เสียม เลื่อย ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ฯลฯ 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

งบลงทุน รวม 2,094,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,500 บาท
ครุภัณฑสํารวจ

เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จํานวน 24,500 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมแบบพก
พา (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง
2) มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD
3) บันทึกขอมูลตําแหนงพิกัดไดไมนอยกวา 2,000 จุด และสราง
เสนทางได 200 เสนทาง
4) บันทึกขอมูลคาพิกัดโดยอัตโนมัติไดถึง 10,000 จุด
5) มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยูและขอมูลตําแหนงสถานที่สําคัญ
ไมนอยกวา 500,000 ตําแหนง
6) มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกสและระบบหาคาความสูงโดยการวัด
ความดันบรรยากาศ
7) มีพอรตสําหรับเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรผาน
ทาง USB port แบบ High-Speed
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ลอวัดระยะทางแบบดิจิตอล จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อลอวัดระยะทางแบบดิจิตอล (ราคาทองตลาด)
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) มีหนาจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ และมีระบบใชแสงสวางบน
หนาจอ
2) สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได 9,999.99 เมตร 
3) อานความละเอียดไดถึง 1 ซ.ม.
4) สามารถวัดระยะไดทั้งระะบบเดินหนาและถอยหลัง
5) ขนาดเสันผาศูนยกลางวงลอ 320 ม.ม.
6) มีระบบ Hold สามารถคางคาวัดขณะเคลื่อนยายได
7) โครงสรางลอทําดวยพลาสติกแข็งหุมยาง โครงดามทําดวยวัสดุ
โลหะพับเก็บได 2 ทอน ขาตั้งพับได
8) มีเข็มชี้จุดเริ่มการวัดระยะ
9) ใชแบตเตอรี่ ขนาด 9V 
10) มีกระเปาสะพายชนิดกันน้ํา และคูมือการใชงาน  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,060,200 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายสนั่น - สวน
นายสงกรานต บานหนองบัวรอง หมูที่ 1

จํานวน 129,900 บาท

-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กวาง 2.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
คอนกรีตรวม 200.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา โครงการลําดับที่ 1

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สวนนางอิทธิรา - ที่
นานายบุญเลิศ บานโสกบก หมูที่ 4

จํานวน 214,000 บาท

-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
คอนกรีตรวม 400.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา โครงการลําดับที่ 29
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนางจงกรณ - สี่
แยกบานเกา บานหนองบัวตะใกล หมูที่ 2

จํานวน 214,000 บาท

-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
คอนกรีตรวม 400.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา โครงการลําดับที่ 9

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายวุฒินันท - 
บานนางไพลวัลย บานหนองบัวรอง หมูที่ 1

จํานวน 131,300 บาท

-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 3.00
 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีต
รวม 243.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566-2570) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการ
ลําดับที่ 8

โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงผิวทางหินคลุก สายแยกถนน ทล
.2061 - ที่นานายขาน บานหนองบัวรอง หมูที่ 10

จํานวน 227,500 บาท

-ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร สูง 0.70 เมตร ลาด
เอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 1,480.50 ลบ.ม. พรอมลงผิว
ทางหินคลุก กวาง 3.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา0.10
 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 135.00 ลบ.ม. พรอมวางทอ
ระบายน้ํา คสล. ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570
) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการลําดับที่ 70

โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายตอเนื่องบานนอย - สามแยกโสก
อะราง บานสระแกว หมูที่ 12

จํานวน 220,400 บาท

-ชวงที่ 1 กวาง 2.50 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.10
 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 77.50 ลบ.ม. 
-ชวงที่ 2 กวาง 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.10
 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 180.00 ลบ.ม. ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา โครงการลําดับที่ 90
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โครงการกอสรางยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนางผัน - 
บานนายขาน บานดอนกลาง หมูที่ 3

จํานวน 122,100 บาท

-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 3.00
 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีต
รวม 228.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566-2570) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการ
ลําดับที่ 22

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอกลม 
ซอยบานนางกัญญาพัชร บานแฮด หมูที่ 5

จํานวน 253,600 บาท

-กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด          
กวาง 0.30x0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.10
 เมตร ฝาปิดเหล็กตะแกรง และวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอ
พัก ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา โครงการลําดับที่ 38

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอกลม 
สายกลางบาน บานโพธิ์ทอง หมูที่ 9

จํานวน 271,700 บาท

-กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 0.30x0.30
 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 106.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาปิด
เหล็กตะแกรง และวางทอระบายน้ํา คสล. ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา โครงการลําดับที่ 59

โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
สระแกว หมูที่ 6

จํานวน 229,500 บาท

-ขนาดกวาง 30.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่
คอนกรีตรวม 1,080.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา โครงการลําดับที่ 87

วันที่พิมพ : 6/10/2565  09:37:06 หนา : 60/63



โครงการขุดลอกคลองน้ําหนองรังกา (ชวงบานนายประมุข - หนอง
รังกา) บานสมโฮง หมูที่ 11

จํานวน 46,200 บาท

-ขุดลอกคลองน้ําหนองรังกา ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 877.00
 ลบ.ม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา โครงการลําดับที่ 77

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 345,640 บาท

งบบุคลากร รวม 305,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 305,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 305,640 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบลพรอมทั้งปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี
 ตําแหนงนักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมอาชีพการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณคาปายโครงการ ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2560
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน
จอบ คราด มีด กระถาง รองเทาบู๊ท วัคซีน ยาและอุปกรณอื่น ๆ
 ที่ใชในการเกษตร
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

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

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ เชน คาปายโครงการ คาจัดซื้อตนไม กลาไม ไมดอก ไม
ประกับ ไมยืนตน ปุย วัสดุอุปกรณอื่นๆ ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนงานการเกษตร โครงการลําดับที่ 2
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก
พ.ศ. 2561

โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุนใหมใสใจสิ่งแวดลอม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม เชน คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ การเผยแพรประชาสัมพันธและคาใช
จายอื่นๆ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผน
งานการเกษตร โครงการลําดับที่ 6
*หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470
 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริฯ เชน คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ การเผย
แพรประชาสัมพันธและคาใช
จายอื่นๆ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผน
งานการเกษตร โครงการลําดับที่ 5  
*หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470
 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

วันที่พิมพ : 6/10/2565  09:37:06 หนา : 63/63


