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องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา

เขต/อําเภอ โซ่พิสัย    จังหวัดบึงกาฬ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23 หมู่ที 11  ซอย-  ถนนปากคาด - โซ่พิสัย  แขวง/ตําบล หนองพันทา
  เขต/อําเภอ โซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ  38170

พืนที 85.68 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 8,962 คน

ชาย 4,493 คน

หญิง 4,469 คน

ข้อมูล ณ วันที 2 ตุลาคม 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา

อําเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทาอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทาจึงขอชีแจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไป
นี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 32,030,705.27 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 7,899,751.21 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,698,054.31 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 46,217,216.42 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 247,419.55 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 241,059.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 72,357.10 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 464,525.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 44,959.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 17,239,097.77 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 27,907,799.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 34,556,335.54 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 9,032,744.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,985,139.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,324,331.21 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,000,445.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,213,676.33 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 2,480,843.30 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา
อําเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 241,213.98 232,000.00 238,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 301,255.00 330,000.00 325,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 90,556.87 100,000.00 100,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 589,820.00 550,000.00 550,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 52,889.00 60,000.00 43,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 5,000.00 3,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,275,734.85 1,277,000.00 1,259,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 19,023,139.21 16,923,000.00 18,741,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 19,023,139.21 16,923,000.00 18,741,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 28,929,532.00 31,306,414.00 30,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 28,929,532.00 31,306,414.00 30,000,000.00

รวม 49,228,406.06 49,506,414.00 50,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 10,268,578.00 11,581,600.00 11,580,000.00

งบบุคลากร 15,775,068.00 17,965,680.00 18,136,980.00

งบดําเนินงาน 8,818,537.85 10,515,734.00 10,625,524.00

งบลงทุน 3,793,477.00 5,331,400.00 5,208,190.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 5,036,089.14 4,092,000.00 4,413,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 43,691,749.99 49,506,414.00 49,983,694.00

รวม 43,691,749.99 49,506,414.00 49,983,694.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา

อําเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา
อําเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 11,768,470

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 237,940

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 14,102,724

แผนงานสาธารณสุข 3,364,680

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 420,000

แผนงานเคหะและชุมชน 7,049,880

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 60,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,250,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์ 150,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 11,580,000

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 49,983,694





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,536,020 0 2,137,960 7,673,980

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,657,520 0 0 2,657,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,878,500 0 2,137,960 5,016,460

งบดําเนินงาน 1,091,800 30,000 1,565,000 2,686,800

    ค่าตอบแทน 256,800 0 120,000 376,800

    ค่าใช้สอย 635,000 30,000 285,000 950,000

    ค่าวัสดุ 200,000 0 560,000 760,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 600,000 600,000

งบลงทุน 255,890 0 1,051,800 1,307,690

    ค่าครุภัณฑ์ 205,890 0 1,051,800 1,257,690

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 50,000 0 0 50,000

งบรายจ่ายอืน 20,000 0 0 20,000

    รายจ่ายอืน 20,000 0 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 80,000 0 0 80,000

    เงินอุดหนุน 80,000 0 0 80,000

                                             รวม 6,983,710 30,000 4,754,760 11,768,470

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 177,940 0 177,940

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 177,940 0 177,940

งบดําเนินงาน 10,000 50,000 60,000

    ค่าใช้สอย 10,000 50,000 60,000

                                             รวม 187,940 50,000 237,940

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา
อําเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,196,840 5,633,160 6,830,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,196,840 5,633,160 6,830,000

งบดําเนินงาน 400,200 3,579,524 3,979,724

    ค่าตอบแทน 130,200 50,000 180,200

    ค่าใช้สอย 170,000 1,781,950 1,951,950

    ค่าวัสดุ 100,000 1,747,574 1,847,574

งบลงทุน 320,000 0 320,000

    ค่าครุภัณฑ์ 20,000 0 20,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 300,000 0 300,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,973,000 2,973,000

    เงินอุดหนุน 0 2,973,000 2,973,000

                                             รวม 1,917,040 12,185,684 14,102,724

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 1,184,180 0 1,184,180

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,184,180 0 1,184,180

งบดําเนินงาน 1,320,000 460,000 1,780,000

    ค่าตอบแทน 100,000 0 100,000

    ค่าใช้สอย 1,050,000 460,000 1,510,000

    ค่าวัสดุ 170,000 0 170,000

งบลงทุน 160,500 0 160,500

    ค่าครุภัณฑ์ 160,500 0 160,500

งบเงินอุดหนุน 0 240,000 240,000

    เงินอุดหนุน 0 240,000 240,000

                                             รวม 2,664,680 700,000 3,364,680



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 390,000 0 390,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 390,000 0 390,000

งบดําเนินงาน 0 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 0 30,000 30,000

                                             รวม 390,000 30,000 420,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,880,880 0 1,880,880

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,880,880 0 1,880,880

งบดําเนินงาน 629,000 0 629,000

    ค่าตอบแทน 146,000 0 146,000

    ค่าใช้สอย 303,000 0 303,000

    ค่าวัสดุ 180,000 0 180,000

งบลงทุน 20,000 3,400,000 3,420,000

    ค่าครุภัณฑ์ 20,000 0 20,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 3,400,000 3,400,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,120,000 1,120,000

    เงินอุดหนุน 0 1,120,000 1,120,000

                                             รวม 2,529,880 4,520,000 7,049,880

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 60,000 60,000

    ค่าใช้สอย 60,000 60,000

                                             รวม 60,000 60,000



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 800,000 450,000 1,250,000

    ค่าใช้สอย 700,000 450,000 1,150,000

    ค่าวัสดุ 100,000 0 100,000

                                             รวม 800,000 450,000 1,250,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 150,000 150,000

    ค่าใช้สอย 150,000 150,000

                                             รวม 150,000 150,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,580,000 11,580,000

    งบกลาง 11,580,000 11,580,000

                                             รวม 11,580,000 11,580,000



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 11,768,470

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 237,940

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 14,102,724

แผนงานสาธารณสุข 3,364,680

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 420,000

แผนงานเคหะและชุมชน 7,049,880

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 60,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,250,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์ 150,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 11,580,000

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 49,983,694

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองพันทา และโดยอนุมัติของนายอําเภอโซ่พิสัย

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 49,983,694 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
49,983,694 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา
อําเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทามีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายธงชัย  จิตนาม)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายพลพงษ์  ศรีสมัย)

ตําแหน่ง นายอําเภอโซ่พิสัย



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา
อําเภอ โซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 38,913.00 45,458.00 45,000.00 6.67 % 48,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 187,812.00 187,404.98 180,000.00 0.00 % 180,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 11,219.00 8,351.00 7,000.00 42.86 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 237,944.00 241,213.98 232,000.00 238,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 309,040.00 298,560.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 313,724.75 2,695.00 30,000.00 -50.00 % 15,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 622,764.75 301,255.00 330,000.00 325,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 102,109.03 90,556.87 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 102,109.03 90,556.87 100,000.00 100,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 535,940.00 589,820.00 550,000.00 0.00 % 550,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 535,940.00 589,820.00 550,000.00 550,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 18,000.00 40,800.00 50,000.00 -20.00 % 40,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 21,240.00 12,089.00 10,000.00 -70.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 39,240.00 52,889.00 60,000.00 43,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -40.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 3,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 541,323.23 247,317.47 300,000.00 0.00 % 300,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 8,220,715.99 8,749,934.64 8,000,000.00 12.50 % 9,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 3,269,309.83 3,190,061.50 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 58,026.67 10,000.00 900.00 % 100,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 1,820,840.83 1,854,208.04 1,800,000.00 -94.44 % 100,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 3,916,643.63 4,468,423.25 3,620,000.00 65.75 % 6,000,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 56,234.31 69,366.80 52,000.00 15.38 % 60,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 61,950.88 57,749.84 70,000.00 -14.29 % 60,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 336,142.00 326,984.00 70,000.00 71.43 % 120,000.00

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 892.40 1,067.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 18,224,053.10 19,023,139.21 16,923,000.00 18,741,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 13,955,030.00 28,929,532.00 31,306,414.00 -4.17 % 30,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 13,955,030.00 28,929,532.00 31,306,414.00 30,000,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 33,717,080.88 49,228,406.06 49,506,414.00 50,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา

อําเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 50,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 238,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 48,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิมขึน
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 180,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิมขึน
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 325,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคารทีคาดว่าจะเก็บได้
ในเขตพืนทีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 300,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ทีคาดว่าจะเก็บได้ใน
เขตพืนทีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ลดลง
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย ทีคาด
ว่าจะเก็บได้ในเขตพืนทีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพัน
ทา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 550,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 550,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 43,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ลดลง
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ลดลง
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หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ลดลง

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,741,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 300,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,000,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษี
เพิมขึน
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษี
เพิมขึน
ภาษีสุรา จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษี
ลดลง
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,000,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษี
เพิมขึน
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษี
เพิมขึน
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษี
ลดลง
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 120,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษี
เพิมขึน
ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 30,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 30,000,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงิน
อุดหนุนทัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทําลดลง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 2,198,314.00 2,194,320.00 2,006,008.00 1,972,800.00 0 % 1,972,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,883,034.00 2,879,040.00 2,690,728.00 2,657,520.00 2,657,520

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 945,816.00 1,001,700.00 1,208,980.00 1,368,480.00 15.58 % 1,581,660

เงินประจําตําแหน่ง 176,400.00 201,600.00 210,000.00 210,000.00 0 % 210,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,379,570.00 916,300.00 816,360.00 900,600.00 8.67 % 978,720

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 165,495.00 98,920.00 74,640.00 108,120.00 0 % 108,120

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,667,281.00 2,218,520.00 2,309,980.00 2,587,200.00 2,878,500

รวมงบบุคลากร 5,550,315.00 5,097,560.00 5,000,708.00 5,244,720.00 5,536,020

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา
อําเภอโซ่พิสัย    จังหวัดบึงกาฬ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 192,500.00 149,170.00 0.00 280,000.00 -64.29 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,880.00 17,640.00 0.00 56,000.00 -64.29 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000.00 17,500.00 75,000.00 78,600.00 35.88 % 106,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,641.25 5,961.25 8,031.25 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 241,021.25 190,271.25 83,031.25 444,600.00 256,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 156,690.00 150,356.00 98,420.00 140,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 29,300.00 24,395.00 58,370.00 40,000.00 0 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 9,416.00 30,124.00 5,184.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดงานรัฐพิธีและพิธีการต่างๆ 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -57.14 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 81,626.00 61,189.00 42,740.00 50,000.00 40 % 70,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 53,700.00 80,600.00 38,500.00 70,000.00 -28.57 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังตามทีคณะ
กรรมการการเลือกตังกําหนด 0.00 0.00 0.00 88,240.00 126.65 % 200,000

โครงการ Big cleaning day 0.00 0.00 1,475.00 0.00 0 % 0

โครงการกฎหมายสามัญประจําบ้าน 0.00 9,540.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปี 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของ
ประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
อําเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

0.00 0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0.00 0.00 144,720.00 20,000.00 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายใน
สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หนอง
พันทา 0.00 50,000.00 42,020.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นํา
ท้องถินและชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
2559

0.00 225,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้
บริหาร สมาชิก อบต.พนักงาน พนักงาน
จ้าง ประจําปีงบประมาณ 2559

0.00 225,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

โครงการพัฒนาตามแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
แห่งรัฐ 49,800.00 25,000.00 0.00 10,000.00 200 % 30,000

โครงการสร้างแหล่งท่องเทียวทุ่ง
ทานตะวัน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 49,970.00 0.00 2,596.00 30,000.00 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 450,502.00 881,204.00 434,025.00 948,240.00 635,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 80,148.00 47,313.00 69,395.00 75,000.00 -33.33 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 790.00 2,700.00 2,968.00 29,400.00 2.04 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 11,500.00 8,380.00 0.00 24,000.00 108.33 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 7,340.00 14,328.00 2,160.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 37,700.00 20,461.00 49,549.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 137,478.00 93,182.00 124,072.00 228,400.00 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รวมงบดําเนินงาน 829,001.25 1,164,657.25 641,128.25 1,621,240.00 1,091,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 0.00 2,400.00 0.00 7,500.00 -100 % 0

เก้าอีสํานักงานห้องประชุมสภา 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

เครืองปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 42,000.00 209.52 % 130,000

จัดซือชุดโซฟารับแขก 24,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้บานทึบและบานกระจก 0.00 0.00 6,800.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เหล็กบานทึบ 9,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะขาว 9,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก 11,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 19,741.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

โต๊ะหมู่บูชา 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

ผ้าม่าน 0.00 0.00 0.00 11,760.00 -100 % 0

พัดลมอุตสาหกรรมแบบตังพืน 0.00 11,700.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองเสียงเคลือนที 0.00 9,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องวีดีโอ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 29,990

เครืองโปรเจคเตอร์ 0.00 23,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้าแบบสะพาย 0.00 0.00 0.00 19,000.00 -100 % 0
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ตู้ทํานําร้อน-นําเย็น 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ 27,900.00 29,500.00 29,500.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0.00 0.00 7,900.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์สี 0.00 16,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์สีแบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer 0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟ 7,200.00 0.00 0.00 9,000.00 -34.44 % 5,900

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 88,670.00 36,810.00 105,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 111,041.00 182,070.00 85,310.00 441,260.00 205,890

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารกิจการสภา อบต
.หนองพันทา 0.00 0.00 399,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงสิงก่อสร้าง 
อบต.หนองพันทา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องนํา เขต 
อบต. 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 399,000.00 80,000.00 50,000

รวมงบลงทุน 111,041.00 182,070.00 484,310.00 521,260.00 255,890

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และ/หรือสิงก่อ
สร้าง

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายอืน 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจ้างทีปรึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมรายจ่ายอืน 0.00 25,000.00 0.00 20,000.00 20,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 25,000.00 0.00 20,000.00 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 20,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000.00 30,000.00 108,000.00 110,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆของอําเภอโซ่
พิสัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดอําเภอโซ่พิสัย(ศป.ปส.อ.โซ่พิสัย) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพัฒนา/อบรมหมู่บ้านชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอุดหนุนกาชาดจังหวัดบึงกาฬ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 40,000.00 55,000.00 133,000.00 110,000.00 80,000

รวมงบเงินอุดหนุน 40,000.00 55,000.00 133,000.00 110,000.00 80,000

รวมงานบริหารทัวไป 6,530,357.25 6,524,287.25 6,259,146.25 7,517,220.00 6,983,710
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 42,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําวารสารผลการดําเนินงาน
ของ อบต. 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดประชุมประชาคมการจัดทํา
แผนพัฒนา 3 ปี 0.00 31,525.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดประชุมประชาคมการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน 0.00 0.00 21,195.00 50,000.00 -80 % 10,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการ
จัดเวทีประชาคม 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาองค์กร(OD)ชีวิตเบิก
บานการทํางานเป็นสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 112,200.00 31,525.00 21,195.00 70,000.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 112,200.00 31,525.00 21,195.00 70,000.00 30,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 112,200.00 31,525.00 21,195.00 70,000.00 30,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 721,320.00 821,520.00 841,500.00 1,250,520.00 0.63 % 1,258,420

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 42,720.00 0 % 42,720

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 535,370.00 626,560.00 396,840.00 506,800.00 41.9 % 719,160

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 84,040.00 62,770.00 39,900.00 82,920.00 -8.76 % 75,660

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,382,730.00 1,552,850.00 1,320,240.00 1,924,960.00 2,137,960

รวมงบบุคลากร 1,382,730.00 1,552,850.00 1,320,240.00 1,924,960.00 2,137,960
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 114,000.00 119,410.00 0.00 100,280.00 -50.14 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,620.00 7,980.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 13,000.00 6,500.00 0.00 9,267.00 115.82 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 131,620.00 133,890.00 0.00 139,547.00 120,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 42,000.00 90,910.00 168,100.00 103,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 140,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 4,480.00 15,720.00 10,256.00 40,000.00 25 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 3,400.00 24,250.00 34,600.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการ อบต.เคลือนที จัดเก็บภาษี 18,610.00 13,132.00 13,132.00 0.00 0 % 0

โครงการหน่วยจัดเก็บภาษีเคลือนที 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

โครงการให้บริการสํารวจภาษีบํารุงท้องที
นอกสถานที 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000.00 5,000.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 118,490.00 149,012.00 226,088.00 243,000.00 285,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 79,999.20 63,183.00 79,958.00 80,000.00 25 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,479.00 54,220.00 28,179.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 28,030.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 246,720.00 168,508.00 226,870.00 300,000.00 20 % 360,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุคอมพิวเตอร์ 21,062.00 27,990.00 39,962.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 401,290.20 313,901.00 374,969.00 480,000.00 560,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 427,876.44 498,520.22 441,319.26 583,000.00 -14.24 % 500,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,903.36 3,962.21 3,344.82 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 6,209.00 3,310.00 5,061.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 104,654.92 102,480.40 102,480.40 84,000.00 -4.76 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 542,643.72 608,272.83 552,205.48 687,000.00 600,000

รวมงบดําเนินงาน 1,194,043.92 1,205,075.83 1,153,262.48 1,549,547.00 1,565,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางานพนักงาน 0.00 0.00 4,800.00 2,500.00 -100 % 0

เก้าอีผู้บริหาร 0.00 0.00 3,900.00 0.00 0 % 0

เครืองปรับอากาศพร้อมติดตัง 23,000.00 0.00 0.00 42,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซือเก้าอีพลาสติก 78,750.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือตู้บานทึบ 9,800.00 10,000.00 14,700.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน 0.00 0.00 0.00 16,500.00 33.33 % 22,000

โต๊ะทํางาน (เหล็ก )พร้อมเก้าอี 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

ผ้าม่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับ
เคลือน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค๊บ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 957,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองเสียงชุดลําโพงแบบพกพา 0.00 9,800.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ 0.00 21,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,900

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300

เครืองสํารองไฟ 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือคอมพิวเตอร์แบบพกพา 24,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 7,230.00 16,455.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 136,050.00 57,530.00 39,855.00 93,000.00 1,051,800

รวมงบลงทุน 136,050.00 57,530.00 39,855.00 93,000.00 1,051,800

รวมงานบริหารงานคลัง 2,712,823.92 2,815,455.83 2,513,357.48 3,567,507.00 4,754,760

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 9,355,381.17 9,371,268.08 8,793,698.73 11,154,727.00 11,768,470

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 113,640.00 37.79 % 156,580

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 21,360.00 0 % 21,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 135,000.00 177,940

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 135,000.00 177,940
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 12,925.00 17,040.00 34,575.00 60,000.00 -83.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 12,925.00 17,040.00 34,575.00 60,000.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 12,925.00 17,040.00 34,575.00 60,000.00 10,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 12,925.00 17,040.00 34,575.00 195,000.00 187,940

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตําบลหนองพันทา 15,840.00 16,320.00 21,120.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกทบทวน อปพร.ตําบลหนอง
พันทา 0.00 49,715.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 15,840.00 66,035.00 21,120.00 80,000.00 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 80,000.00 0.00 20,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 15,840.00 146,035.00 21,120.00 100,000.00 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

สายส่งนําดับเพลิง 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0 % 0

หัวฉีดด้ามปืน 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 44,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 44,000.00 0.00 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 15,840.00 146,035.00 65,120.00 100,000.00 50,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 28,765.00 163,075.00 99,695.00 295,000.00 237,940

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 389,280.00 637,420.00 658,320.00 691,680.00 5.87 % 732,300

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 163,750.00 399,360.00 328,800.00 342,000.00 11.88 % 382,640

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 7,675.00 36,135.00 21,420.00 15,900.00 150.94 % 39,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 602,705.00 1,114,915.00 1,050,540.00 1,091,580.00 1,196,840

รวมงบบุคลากร 602,705.00 1,114,915.00 1,050,540.00 1,091,580.00 1,196,840

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 223,250.00 255,215.00 0.00 513,470.00 -84.42 % 80,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,680.00 9,660.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 36,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 4,000.00 3,740.00 4,200.00 0 % 4,200

รวมค่าตอบแทน 224,930.00 268,875.00 3,740.00 517,670.00 130,200

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 36,300.00 27,600.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,040.00 59,035.00 19,624.00 40,523.00 23.39 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 54,100.00 76,400.00 11,800.00 30,800.00 62.34 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 52,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 210,440.00 215,035.00 31,424.00 71,323.00 170,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000.00 15,224.00 15,424.00 20,805.00 44.2 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,562.00 10,150.00 11,615.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 34,562.00 25,374.00 27,039.00 40,805.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 469,932.00 509,284.00 62,203.00 629,798.00 400,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีพลาสติก 0.00 79,870.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการจัดซือเต็นท์ 98,400.00 98,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 0.00 11,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 0.00 29,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 เครืองพิมพ์ 0.00 7,600.00 0.00 0.00 0 % 0

คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ 0.00 21,500.00 28,500.00 0.00 0 % 0

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 4,250.00 3,555.00 25,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 98,400.00 273,920.00 32,055.00 25,000.00 20,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างรัวคอนกรีตบล็อกล้อม
รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพันทา 
หมู่ที 6 บ้านหนองพันทา

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -50 % 30,000

โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดโนนโพธิหมู่ที 4 บ้านโนนแก้ว 
 

0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างห้องนําสําหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาราษฎร์ หมู่ที 1 
บ้านห้วยลึก

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงเปลียนถ่ายวัสดุมุง
หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไร่โนน
ม่วง หมู่ที 8 ป่าไร่โนนม่วง 

0.00 0.00 0.00 54,100.00 -100 % 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการต่อเติมกันสาดด้านหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนโพธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธิศรีมงคล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

วันทีพิมพ์ : 2/10/2561  11:42:17 หน้า : 14/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการติดตังฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดทองสุทธาวาส 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการปรับปรุงรัว ฉาบปูน ทาสี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการปรับปรุงสถานทีประกอบอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาราษฎร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการบํารุงรักษาปรับปรุงต่อเติมซ่อม
แซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 148,900.00 50,000.00 60 % 80,000

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 99,000.00 148,900.00 226,100.00 300,000

รวมงบลงทุน 98,400.00 372,920.00 180,955.00 251,100.00 320,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 1,171,037.00 1,997,119.00 1,293,698.00 1,972,478.00 1,917,040

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 2,513,640.00 2,670,440.00 7.24 % 2,863,740

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 17,500.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 2,885,650.00 2,422,060.00 -1.51 % 2,385,420

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 318,390.00 115,955.00 231.16 % 384,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 5,717,680.00 5,225,955.00 5,633,160

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 5,717,680.00 5,225,955.00 5,633,160

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 54,300.00 27,280.00 83.28 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 54,300.00 27,280.00 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 92,450

ค่าเครืองแบบนักเรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 64,500

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 0.00 0.00 476,000.00 399,500.00 -8.51 % 365,500

ค่าหนังสือเรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 43,000

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0.00 0.00 1,372,000.00 1,151,500.00 -8.51 % 1,053,500

ค่าอุปกรณ์การเรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 43,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 80,000.00 79,440.00 50,040.00 80,000.00 25 % 100,000

โครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนอง
พันทา 20,000.00 0.00 15,210.00 10,000.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 100,000.00 79,440.00 1,913,250.00 1,641,000.00 1,781,950

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,193,938.75 2,219,101.26 2,173,107.62 2,029,134.00 -13.88 % 1,747,574

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 1,915,200.00 1,590,880.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 4,109,138.75 3,809,981.26 2,173,107.62 2,029,134.00 1,747,574

รวมงบดําเนินงาน 4,209,138.75 3,889,421.26 4,140,657.62 3,697,414.00 3,579,524

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,588,000.00 3,478,000.00 3,360,000.00 3,217,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 85,000

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 85,000

โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนเชิงปฏิบัติการโรงเรียน
ดีศรีตําบล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,788,000

รวมเงินอุดหนุน 3,588,000.00 3,478,000.00 3,360,000.00 3,217,000.00 2,973,000

รวมงบเงินอุดหนุน 3,588,000.00 3,478,000.00 3,360,000.00 3,217,000.00 2,973,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,797,138.75 7,367,421.26 13,218,337.62 12,140,369.00 12,185,684

รวมแผนงานการศึกษา 8,968,175.75 9,364,540.26 14,512,035.62 14,112,847.00 14,102,724

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 288,540.00 330,760.00 346,020.00 410,280.00 27.89 % 524,700

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 199,800.00 419,260.00 510,120.00 509,880.00 7.48 % 548,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 42,000.00 60,000.00 69,480.00 0 % 69,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 530,340.00 834,020.00 958,140.00 1,031,640.00 1,184,180

รวมงบบุคลากร 530,340.00 834,020.00 958,140.00 1,031,640.00 1,184,180

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 40,920.00 45,410.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,260.00 4,200.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,260.00 8,000.00 7,740.00 4,000.00 400 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 50,440.00 57,610.00 7,740.00 74,000.00 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 28,200.00 27,000.00 19,800.00 100,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 330,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 8,080.00 22,600.00 11,600.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 4,800.00 12,000.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการแก้ไขปัญหามลพิษตําบลหนอง
พันทา ประจําปี 2558 94,365.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจ้างเหมากํากัดขยะมูลฝอย 0.00 526,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจ้างเหมาพนักงานขับเครืองจักร
กลและคนงานประจํารถขยะ 502,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะแบบ
บูรณาการตําบลหนองพันทา 0.00 0.00 786,848.00 1,025,000.00 -40.49 % 610,000

โครงการมือปราบขยะ 423,000.00 392,700.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรักษาความสะอาด ถนนสาย
หลัก สายรอง และชุมชน 0.00 0.00 16,490.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,460.00 1,920.00 1,200.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 1,096,305.00 975,820.00 847,938.00 1,235,000.00 1,050,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,114.00 15,023.00 13,519.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 45,000.00 45,000.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 23,050.00 22,685.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,020.00 9,544.00 10,927.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 22,134.00 92,617.00 92,131.00 170,000.00 170,000

รวมงบดําเนินงาน 1,168,879.00 1,126,047.00 947,809.00 1,479,000.00 1,320,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง 0.00 22,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือตู้เหล็กบานทึบและ
บานกระจก 13,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กบานทึบ 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กบานทึบและบานกระจก 0.00 0.00 13,600.00 8,000.00 0 % 8,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 0.00 0.00 7,800.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมเก้าอีทํางาน 0.00 16,500.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

ผ้าม่านและอุปกรณ์พร้อมติดตัง 0.00 0.00 18,760.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นหมอกควัน  0.00 0.00 117,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ  0.00 21,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 0.00 0.00 7,900.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด แอลซีดี 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟ 1,800.00 3,600.00 0.00 3,600.00 -30.56 % 2,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 98,463.00 93,047.00 150,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,200.00 167,563.00 258,107.00 181,600.00 160,500

รวมงบลงทุน 19,200.00 167,563.00 258,107.00 181,600.00 160,500

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 1,718,419.00 2,127,630.00 2,164,056.00 2,692,240.00 2,664,680
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการการจัดการขยะอินทรีย์ในครัว
เรือนด้วยไส้เดือน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการไกลเอดส์ 0.00 19,760.00 29,935.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการควบคุม/ป้องกันโรคติดต่อ 44,226.00 30,400.00 25,000.00 70,000.00 0 % 70,000

โครงการจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอย 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการชุมชนอาหารปลอดภัย 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการตลาดสะอาดปลอดภัย 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการธนาคารขยะ 0.00 29,990.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการประกวดหมู่บ้านตําบลหนองพัน
ทา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 50,000.00 40 % 70,000

โครงการรักษ์นํารักษ์สิงแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก
สายรองและชุมชนองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองพันทา

0.00 0.00 0.00 30,000.00 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 104,226.00 80,150.00 54,935.00 245,000.00 460,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุเครืองแต่งกาย 27,930.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 72,930.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 177,156.00 80,150.00 54,935.00 245,000.00 460,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 90,000.00 90,000.00 90,000.00 240,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตตําบลหนองพันทา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 240,000

รวมเงินอุดหนุน 90,000.00 90,000.00 90,000.00 240,000.00 240,000

รวมงบเงินอุดหนุน 90,000.00 90,000.00 90,000.00 240,000.00 240,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 267,156.00 170,150.00 144,935.00 485,000.00 700,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,985,575.00 2,297,780.00 2,308,991.00 3,177,240.00 3,364,680

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 10,020.00 0.00 0.00 154,200.00 29.18 % 199,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 50,400.00 105,000.00 180,000.00 190,800.00 0 % 190,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 67,920.00 105,000.00 180,000.00 345,000.00 390,000

รวมงบบุคลากร 67,920.00 105,000.00 180,000.00 345,000.00 390,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 67,920.00 105,000.00 180,000.00 345,000.00 390,000
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการ อบต. เคลือนทีบริการ
ประชาชน 46,960.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ อบต. รวมใจ ร่วมใจสู่ชุมชน 0.00 8,610.00 3,810.00 35,100.00 -14.53 % 30,000

โครงการสนับสนุนกองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 46,960.00 8,610.00 3,810.00 45,100.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 46,960.00 8,610.00 3,810.00 45,100.00 30,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 46,960.00 8,610.00 3,810.00 45,100.00 30,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 114,880.00 113,610.00 183,810.00 390,100.00 420,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 495,620.00 526,340.00 332,700.00 344,000.00 80.01 % 619,240

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 21,360.00 0 % 21,360

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 10,500.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 423,020.00 968,500.00 1,098,720.00 1,132,560.00 -3.01 % 1,098,440

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 75,925.00 118,260.00 116,340.00 137,880.00 -27.59 % 99,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,036,565.00 1,623,600.00 1,547,760.00 1,677,800.00 1,880,880

รวมงบบุคลากร 1,036,565.00 1,623,600.00 1,547,760.00 1,677,800.00 1,880,880
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 138,170.00 239,190.00 28,700.00 280,000.00 -71.43 % 80,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,360.00 8,820.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 27,000.00 0.00 0.00 16,000.00 125 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 168,530.00 248,010.00 28,700.00 326,000.00 146,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 43,800.00 73,500.00 140,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,940.00 16,480.00 16,752.00 29,200.00 2.74 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 25,300.00 24,250.00 20,800.00 40,800.00 -1.96 % 40,000

โครงการจัดทําแผนทีภาษี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 83,000

โครงการปรับปรุงจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,615,950.00 40,600.00 42,000.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,649,190.00 155,130.00 153,052.00 260,000.00 303,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 12,005.00 28,510.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 38,170.00 54,950.00 54,207.00 68,097.00 -26.58 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 58,000.00 8,142.00 51,832.00 17,003.00 370.51 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 9,996.00 7,760.00 10,000.00 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 96,170.00 85,093.00 142,309.00 125,100.00 180,000

รวมงบดําเนินงาน 1,913,890.00 488,233.00 324,061.00 711,100.00 629,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีเบาะนวม 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

เครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง 0.00 0.00 224,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือเต็นท์ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

ชุดโซฟารับแขก 14,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองสูบนํา แบบจุ่ม (ไดโว่)   11,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองสูบนํา แบบหอยโข่ง เครืองยนต์
เบนซิน   14,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองขยายเสียงชนิดเปิดกลางแจ้ง 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 0.00 23,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะไฟเบอร์ใยแก้ว  0.00 0.00 0.00 1,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ 0.00 29,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คอมพิวเตอร์แบบชนิดพกพา(Note 
Book) 0.00 0.00 20,800.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์ 0.00 7,600.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก 0.00 0.00 0.00 7,700.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 2,000.00 11,050.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 140,100.00 62,100.00 255,850.00 189,200.00 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในทีทํา
การองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพัน
ทา

98,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารสํานัก
งาน อบต.หนองพันทา 0.00 0.00 0.00 61,900.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 98,000.00 0.00 0.00 61,900.00 0

รวมงบลงทุน 238,100.00 62,100.00 255,850.00 251,100.00 20,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 3,188,555.00 2,173,933.00 2,127,671.00 2,640,000.00 2,529,880

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือเต็นท์ 0.00 0.00 497,500.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 497,500.00 0.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างศาลาพักใจองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองพันทา หมู่
ที11บ้านพัฒนาพร  

0.00 0.00 249,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ภาย
ในหมู่บ้าน  หมู่ที 12 บ้านโนนแก้วน้อย  0.00 0.00 199,500.00 0.00 0 % 0
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ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการต่อเติมศาลาประชาคมบ้าน
หนองพันทา  หมู่ที 6 บ้านหนองพันทา 0.00 0.00 0.00 250,000.00 -68 % 80,000

โครงการต่อเติมศาลาประชาคมประจํา
หมู่บ้าน  หมู่ที 9 บ้านโนนม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 4 บ้านโนนแก้ว 0.00 197,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 8 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(เส้นบ้านขีเหล็กใหญ่  - วัดป่านิ
โรจ)   หมู่ที 7  บ้านขีเหล็กใหญ่  

297,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน   หมู่ที 6  บ้าน
หนองพันทา  

0.00 53,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 11 บ้าน
พัฒนาพร

0.00 0.00 169,900.00 250,000.00 0 % 250,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 2  บ้านห้วย
ลึกเหนือ  

296,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 2 บ้านห้วยลึก
เหนือ  

0.00 297,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 5 บ้านหนอง
นาคํา

0.00 0.00 198,000.00 250,000.00 0 % 250,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 7  บ้านขี
เหล็กใหญ่  

0.00 258,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 8  บ้านป่าไร่ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 9  บ้านโนน
ม่วง  

0.00 297,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 10 บ้านโนน
โพธิศรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 12 บ้านโนน
แก้วน้อย

0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 2 บ้านห้วยลึก
เหนือ

0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 3 บ้านโพน
ทอง

0.00 3,000.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 4 บ้านโนน
แก้ว

0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 8 บ้านป่าไร่ 0.00 0.00 0.00 128,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 9 บ้านโนน
ม่วง

0.00 3,000.00 0.00 139,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที 12 บ้านโนน
แก้วน้อย  

177,490.00 297,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่
บ้าน(ซอยโนนสวรรค์) หมู่ที 5 บ้าน
หนองนาคํา 

98,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงภายใน
หมู่บ้าน   หมู่ที 10  บ้านโนนโพธิศรี   0.00 298,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรัวคอนกรีตล้อมรอบ
ศาลาประชาคมภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 9  
บ้านโนนม่วง  

270,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 1 
บ้านห้วยลึก

0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 
11 บ้านพัฒนาพร

0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 5 
บ้านหนองนาคํา

0.00 500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 6 
บ้านหนองพันทา

0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู  
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 1  บ้านห้วยลึก  223,500.00 297,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู  
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 10  บ้านโนนโพธิ
ศรี  

223,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู  
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 11  บ้านพัฒนาพร 
 

0.00 297,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู  
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 3  บ้านโพนทอง   0.00 297,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู  
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 4  บ้านโนนแก้ว   149,000.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู  
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 5  บ้านหนองนาคํา 
  

0.00 296,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู  
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 6  223,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู  
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 6  บ้านหนองพัน
ทา  

0.00 141,000.00 98,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 2  บ้านห้วยลึก
เหนือ

0.00 0.00 197,000.00 0.00 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 8 บ้านป่าไร่ 0.00 0.00 297,000.00 112,000.00 78.57 % 200,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 11 บ้านพัฒนาพร 223,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 8  
บ้านป่าไร่  

237,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการขยาย และซ่อมแซมเขตเสียง
ตามสาย  หมู่ที 9  บ้านโนนม่วง  0.00 0.00 0.00 51,000.00 -100 % 0

โครงการขยายเขตเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้านห้วยลึก 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขุดลอกหนองนาฮี   หมู่ที 5 
บ้านหนองนาคํา 187,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการต่อเติมซ่อมแซม ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที 7  บ้านขีเหล็กใหญ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการต่อเติมซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ
การเกษตร  หมู่ที 10  บ้านโนนโพธิศรี  0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

โครงการต่อเติมรัวศาลาประชาคม หมู่ที 
9 บ้านโนนม่วง 0.00 0.00 99,500.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงท่อเมนต์ระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้านห้วยลึก  0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงท่อเมนต์ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที 2 บ้านห้วยลึกเหนือ  0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงสิงก่อสร้าง อบต.หนอง
พันทา  หมู่ที 11 บ้านพัฒนาพร 0.00 0.00 65,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงสิงก่อสร้าง 
อบต.หนองพันทา 0.00 299,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังพร้อมกับซ่อมแซม
กล้องวงจรปิดทีชํารุดภายในตําบลหนอง
พันทา

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดิน
และสิงก่อสร้าง 0.00 507,200.00 400,000.00 1,750,000.00 -14.29 % 1,500,000

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ
ประปาภายในตําบลหนองพันทา 0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,655,490.00 3,859,200.00 2,032,900.00 4,330,000.00 3,400,000

รวมงบลงทุน 2,655,490.00 3,859,200.00 2,530,400.00 4,330,000.00 3,400,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 339,331.57 591,378.49 1,453,089.14 670,000.00 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร 
หมู่ที 1  บ้านห้วยลึก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา หมู่ที 8  
บ้านป่าไร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตําภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 11  บ้านพัฒนาพร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 170,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตัง
เพิมเติมภายในหมู่บ้าน หมู่ที 12  บ้าน
โนนแก้วน้อย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างติดตัง
เพิมเติม  หมู่ที 9  บ้านโนนม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างติดตัง
เพิมเติม ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 2  บ้าน
ห้วยลึกเหนือ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที 7  บ้านขีเหล็กใหญ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 4  บ้านโนนแก้ว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

รวมเงินอุดหนุน 339,331.57 591,378.49 1,453,089.14 670,000.00 1,120,000

รวมงบเงินอุดหนุน 339,331.57 591,378.49 1,453,089.14 670,000.00 1,120,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 2,994,821.57 4,450,578.49 4,483,489.14 5,000,000.00 4,520,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,183,376.57 6,624,511.49 6,611,160.14 7,640,000.00 7,049,880
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้/ส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพในตําบลหนองพันทา 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการวันท้องถินไทย 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการศูนย์ปฏิบัติการเพือเอาชนะยา
เสพติด 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มพัฒนา
สตรี 29,940.00 26,270.00 19,995.00 0.00 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ 0.00 0.00 54,169.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 29,940.00 26,270.00 74,164.00 160,000.00 60,000

รวมงบดําเนินงาน 29,940.00 26,270.00 74,164.00 160,000.00 60,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 29,940.00 26,270.00 74,164.00 160,000.00 60,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 29,940.00 26,270.00 74,164.00 160,000.00 60,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกีฬาเยาวชนตําบลหนองพันทา 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการกีฬาเยาวชนตําบลหนองพันทา
ต้านยาเสพติด 0.00 0.00 179,998.00 130,000.00 284.62 % 500,000

โครงการวันผู้สูงอายุ 180,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการส่งเสริมการกีฬาต้านยาเสพติด 0.00 135,438.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 280,000.00 335,438.00 379,998.00 330,000.00 700,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 39,975.00 54,360.00 0.00 0.00 100 % 50,000

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 84,010.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 39,975.00 54,360.00 84,010.00 0.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 319,975.00 389,798.00 464,008.00 330,000.00 800,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 319,975.00 389,798.00 464,008.00 330,000.00 800,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการงานประเพณีตําบลหนองพันทา 382,840.00 375,033.00 215,558.00 400,000.00 12.5 % 450,000

รวมค่าใช้สอย 382,840.00 375,033.00 215,558.00 400,000.00 450,000

รวมงบดําเนินงาน 382,840.00 375,033.00 215,558.00 400,000.00 450,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 382,840.00 375,033.00 215,558.00 400,000.00 450,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 702,815.00 764,831.00 679,566.00 730,000.00 1,250,000
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แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 1,670.00 2,030.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 1,670.00 2,030.00 20,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,670.00 2,030.00 50,000.00 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 1,670.00 2,030.00 50,000.00 0

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 31,670.00 2,030.00 50,000.00 0
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แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในกิจการประปา 272,625.00 204,100.00 158,021.50 214,900.00 -30.2 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 272,625.00 204,100.00 158,021.50 214,900.00 150,000

รวมงบดําเนินงาน 272,625.00 204,100.00 158,021.50 214,900.00 150,000

รวมงานกิจการประปา 272,625.00 204,100.00 158,021.50 214,900.00 150,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 272,625.00 204,100.00 158,021.50 214,900.00 150,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 145,166.00 186,633.00 310,176.00 340,244.00 11.68 % 380,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 6,986,400.00 7,792,800.00 0.09 % 7,800,000

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 2,516,000.00 2,860,800.00 -5.62 % 2,700,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000.00 120,000.00 126,000.00 126,000.00 -4.76 % 120,000

สํารองจ่าย 99,000.00 24,000.00 0.00 129,756.00 54.14 % 200,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 171,510.00 171,510.00 180,002.00 182,000.00 9.89 % 200,000

รวมงบกลาง 685,676.00 652,143.00 10,268,578.00 11,581,600.00 11,580,000

รวมงบกลาง 685,676.00 652,143.00 10,268,578.00 11,581,600.00 11,580,000

รวมงบกลาง 685,676.00 652,143.00 10,268,578.00 11,581,600.00 11,580,000

รวมแผนงานงบกลาง 685,676.00 652,143.00 10,268,578.00 11,581,600.00 11,580,000

รวมทุกแผนงาน 28,327,209.49 29,613,798.83 43,691,749.99 49,506,414.00 49,983,694
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา
อําเภอ โซ่พิสัย   จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 49,983,694 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 6,983,710 บาท
งบบุคลากร รวม 5,536,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,657,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก ตังไว้  514,080  บาท เพือจ่ายเป็น
เงินเดือนของ
   1.นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 244,800 บาท 
   2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคนที 1 จํานวน 134,640 บาท
   3.รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคนที 2 จํานวน 134,640 บาท
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที 2 ) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ตังไว้ 42,120 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าประจําตําแหน่ง
   1.นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 21,000 บาท 
   2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคนที 1 จํานวน 10,560 บาท
   3.รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคนที 2 จํานวน 10,560 บาท
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที 2 ) พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตังไว้ 42,120 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนพิเศษของ
   1.นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 21,000 บาท 
   2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคนที 1 จํานวน 10,560 บาท
   3.รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคนที 2 จํานวน 10,560 บาท
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที 2 ) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล    ตัง
ไว้  86,400 บาท พือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
 ) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,972,800 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตัง
ไว้    1,972,800 บาทเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่
    1.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 134,640 บาท
    2.รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 110,160 บาท
    3.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน19 คน เป็น
เงิน1,641,600 บาท
    4.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 86,400 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
 ) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,878,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,581,660 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตังไว้  1,581,660   บาท เพือจ่าย
เป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน  5  ตําแหน่ง ได้แก่
   1.นักบริหารงาน อบต.(ปลัด อบต.)
   2.นักบริการงานทัวไป(หัวหน้าสํานักปลัด) 
   3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   4.นิติกร 
   5.นักทรัพยากรบุคคล  
        - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2542

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่ง ตังไว้ 210,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินประจํา
ตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลสายงานบริหารตังแต่ระดับต้น ขึนไป ตัง
จ่ายจากเงินรายได้
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบึง
กาฬ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที 11 กรกฎาคม 2554  ซึงแก้ไขเพิมเติม
โดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบึงกาฬ เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที 21) ลงวันที 11 เมษายน 2559 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 978,720 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตังไว้  978,720  บาท  แยกเป็น
   1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตังไว้  654,720  บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนและปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 5
 ตําแหน่ง ได้แก่
        1.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย  
        2.พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 
 3.พนักงานขับรถบรรทุกนําเอนกประสงค์ 
 4.นักการภารโรง 
    2.ประเภทพนักงานจ้างทัวไป ตังไว้ 324,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่า
ตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 ตําแหน่ง
 1.คนงานทัวไป  จํานวน 2 อัตรา  
 2.ยาม   จํานวน 1  อัตรา 
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,120 บาท
ประเภทเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตังไว้ 108,120 บาท  เพือจ่ายเป็น
เงินค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรือง กําหนด
มาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2) ลงวันที 18 มิถุนายน พ.ศ.2558  และเงินทีปรับเพิม
สําหรับคุณวุฒิ ที ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลรับรอง
เงินสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ และตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. 
และ ก.อบต. เรืองกําหนดหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง
ถินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที 22 เมษายน 
พ.ศ.2547
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 1,091,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 256,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้อง
ถิน จํานวน 100,000 บาท ตังจ่ายไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณี
พิเศษแก่พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ดังนี
   1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
   2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
   3. ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
   4. เงินรางวัล
   5. เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง
   6. เงินค่าทําขวัญฝ่าอันตราย
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์การปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
 2. หนังสือส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
 3. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.2/2 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ.ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ 
เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2558 
 4. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27  ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับ
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน  20,000  บาท
ตังจ่ายไว้เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่พนักงานลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีมา ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการรวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามทีระเบียบฯกําหน
ด
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ลงวัน
ที 4 ตุลาคม 2559
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว2409
 ลว 17 พ.ย. 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 106,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 106,800 บาท ตังจ่ายไว้เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้
แก่พนักงานส่วนตําบลรวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ทีมีสิทธิเบิกได้ตามที
ระเบียบฯกําหนด
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี 
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548
 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2559
 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559  เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาทตังจ่ายไว้เพือจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างประจํา รวม
ถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามทีระเบียบฯกําหนด
-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสังการดังนี
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
5. หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
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ค่าใช้สอย รวม 635,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงการบริการ  ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี
    1.ค่าเบียประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง
    2.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
    3.ค่าธรรมเนียมต่างๆ
    4.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์หรือ
สิงพิมพ์ต่างๆ
    5.ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ
หรือข้อบัญญัติตําบล ต่างๆ
    6.ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลทีเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล
    7.ค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 ตําแหน่ง
    8.ค่าจ้างเหมาบริการ คนงาน (ประจํารถบรรทุกนํา)  2 ตําแหน่ง
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
 2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์การปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก มท 0808.2/ว
 1657  ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน
 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
รายจ่ายเพือการรับรองและพิธีการ  ตังไว้ 40,000 บาทแยกเป็น
1.ค่ารับรอง  ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะ
บุคคลทีมาเยียมชมกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลหรือคณะ
กรรมการชุดต่างๆ ทีปฏิบัติหน้าทีตามคําสังขององค์การบริหารส่วนตําบล
ซึงเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล รวมทังของขวัญหรือของที
ระลึก
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549  
และทีแก้ไขเพิมเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2552
2.ค่าเลียงรับรอง ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม
ต่างๆ ในการเลียงรับรองการประชุมสภาท้องถินและประชุมคณะ
กรรมการชุดต่างๆ ทีรับคําสังและปฏิบัติหน้าทีเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
บริหารส่วนตําบล
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549  
และทีแก้ไขเพิมเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2552
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจัดงานรัฐพิธีและพิธีการต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ  ตังไว้ 30,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน นิทรรศการ ตลอดจนกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพือ
เทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี
 1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
 2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์การปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 196 ข้อ 2

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตังไว้ 70,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง อป
พร.และบุคคลทีเกียวข้อง ทีได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการ  ได้แก่
เบียเลียงค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ และค่าอืนๆ ทีระเบียบฯกฎหมายกําหนด
-  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2559
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 4 ) พ.ศ. 2561

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรมและสัมมนาทีก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด จํานวน 200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด  ตัง
ไว้ 200,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิก
วุฒิสภา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรณีเลือกตังตําแหน่งทีว่าง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี
 1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
 2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์การปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
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โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเพือโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ ตังไว้ 20,000 บาท
เพือเป็นค่าดําเนินงานและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในโครงการ  สร้างความ
รัก ความสามัคคีเผยแพร่ให้ความรู้เกียวกับโครงการอันเนืองมาจากพระ
ราชดําริต่างๆ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541  เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรืองซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0313.4/ว 2128 ลงวัน
ที 31 กรกฎาคม 2557เรืองการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0313.4/ว 1503 ลงวัน
ที 17 มิถุนายน 2557เรืองแนวทางการดําเนินการตามภารกิจปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 180 ข้อ 5

โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเพือโครงการประหยัดพลังงานภายในสํานักงานตังไว้ 5,000
 บาท เพือเป็นค่าดําเนินงานและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในโครงการ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 187 ข้อ 3

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

จํานวน 35,000 บาท

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  จํานวน 35,000 บาทเพือเป็นค่าดําเนินงานและค่า
ใช้จ่ายทีเกียวข้องในโครงการ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564
(เพิมเติมฉบับที1) หน้า 23 ข้อ 2

โครงการพัฒนาตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเพือโครงการพัฒนาตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตังไว้ 5,000
 บาท เพือเป็นค่าดําเนินงานและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในโครงการ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 195 ข้อ 3
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายแห่งรัฐ จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเพือโครงการส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายแห่งรัฐ ตังไว้ 30,000
 บาทเพือเป็นค่าดําเนินงานและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในโครงการ  เร่งด่วน
จากรัฐบาลและอืนๆ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 196 ข้อ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม  ตังไว้ 50,000 บาทเพือเป็นค่า
ดําเนินงานและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง บํารุงรักษาและซ่อมแซม
ต่างๆ ฯลฯ
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
 2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์การปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมากที มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 5. หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 192 ข้อ 7

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
ประเภทวัสดุสํานักงาน ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
สํานักงาน สิงของเครืองใช้ต่างๆ ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธง และอืนๆทีจําเป็นใช้ในสํานักงาน
 -  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 192 ข้อ 6
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตังไว้ 30,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้าและอืนๆ
  -  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก
 ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 192 ข้อ 6

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
ประเภทวัสดุก่อสร้าง  ตังไว้ 50,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อ
สร้างต่างๆ เช่น ไม้อัด อิฐ ปูน  ทราย และอืนๆ 
 -  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 192 ข้อ 6

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์
งานราชการต่างๆเป็นต้น
 -  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 192 ข้อ 6
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึกปรินเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์ทีใช้ควบ
คู่
กับเครืองคอมพิวเตอร์ 
 -  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 192 ข้อ 6

งบลงทุน รวม 255,890 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 205,890 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ จํานวน 130,000 บาท
เครืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง จํานวน 5 เครือง จํานวน 130,000 บาท
ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง และขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 4
 เครือง  มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตัง เครืองปรับอากาศทีมีความ
สามารถในการทําความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
 ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่ง ความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
 -  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 203 ข้อ 5
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องวีดีโอ จํานวน 29,990 บาท
เพือจัดซือกล้องวีดีโอ ตังไว้ 29,990 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องวีดี
โอ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
- การบันทึก 4K Ultra HD
(3840 x 2160)/Balanced Optical Steadyshot
- เซนเซอร์ Exmar R CMOS 1/2.3 type (7.76 มม.)
- เลนส์ ZEISS Vario-Sonnar T 29.8 มม. / ซูมออปติคอล 10x 
พร้อม Clear Image Zoom 15x (4K)
- การตังค่าเอนกประสงค์ด้วยตนเอง
- จอแสดงผล Xtra Fine LCD ขนาด 7.5 ซม. (3.0 type)(921,600
 จุด) กว้าง (16:9) 
        -  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 203 ข้อ 5

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองสํารองไฟ จํานวน 5,900 บาท
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน  1  เครือง  ราคา 5,900 บาท 
มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)  สามารถสํารอง
ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที เพือจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้าตามเกณฑ์
ราคากลางคอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิตัลเศรษฐกิจและสังคม
 -  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
 -  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 กระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 193 ข้อ 9

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ตังไว้ 40,000  บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  ปรับปรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 203 ข้อ 5
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงสิงก่อสร้าง อบต.หนองพันทา จํานวน 50,000 บาท
โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงสิงก่อสร้างอบต.หนองพันทา จํานวน 50,000
  บาทเพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิงก่อสร้างศูนย์บริการ
ประชาชนของอบต.หนองพันทาให้ใช้งานได้ดียิงขึน 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 192 ข้อ 8

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษา จํานวน 20,000 บาท
ค่าจ้างทีปรึกษา ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าให้คําปรึกษา
ค่าดําเนินการต่างๆ ทีเกียวเนือง ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆของอําเภอโซ่พิสัย จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอโซ่พิสัย เพือการจัดงานรัฐพิธีต่างๆของ
อําเภอโซ่พิสัย ประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 20,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 207 ข้อ 3

โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอโซ่พิสัย(ศป.ปส.อ.โซ่พิสัย) จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอโซ่พิสัย ในการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอโซ่พิสัย(ศป.ปส.อ.โซ่พิสัย) ประจําปีงบประมาณ 2562
 จํานวน 20,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 207 ข้อ 3

โครงการพัฒนา/อบรมหมู่บ้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโซ่พิสัย ตามโครงการพัฒนา/อบรมหมู่บ้าน
ชุมชนและมวลชน สัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ 2562
 จํานวน 20,000 บาท
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 207 ข้อ 3

โครงการอุดหนุนกาชาดจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจําปีงบประมาณ 2562
 จํานวน 20,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 207 ข้อ 1
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดประชุมประชาคมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน  10,000  บาท รายจ่ายเพือ
โครงการจัดประชุมประชาคมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินเพือจัด
ทํา ทบทวน และปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียว
กับการใช้ และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิด ค่าวัสดุ
เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร   ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่า
หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร
ว่าง เครืองดืม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในโครงการสนับสนุนการจัดทํา
แผนหมู่บ้าน/ชุมชน เพือให้ได้มาซึงการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (สามารถถัวเฉลียได้)
 - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสังการดังนี
 1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
 2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์การปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2548
 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2) พ.ศ.2559
 5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 22938 ลงวัน
ที 29 มกราคม 2558 เรือง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 5797 ลงวัน
ที 10 96]k8, 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2) พ.ศ.2559
 7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.3/ว22938 ลงวันที 26
 ธันวาคม 2559 เรืองตอบข้อหารือการปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 2) พ.ศ.2559
 8. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
0810.3/ว167 ลงวันที 16 สิงหาคม 2560  เรือง เผยแพร่เอกสาร
ประเด็นคําถาม แนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ชุดที 1 
 9. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.3/ว22938 ลงวันที 26
 ธันวาคม 2559 เรืองตอบข้อหารือการปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
(ฉบับที 2) พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ปี 2561-2564 หน้า 191 ข้อ 2
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โครงการพัฒนาองค์กร(OD)ชีวิตเบิกบานการทํางานเป็นสุข จํานวน 20,000 บาท
โครงการพัฒนาองค์กร(OD)ชีวิตเบิกบานการทํางานเป็น
สุข จํานวน 20,000 บาทรายจ่ายเพือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือใน
การปฏิบัติราชการเพิมประสิทธิภาพประสิทธิผลการดําเนินงาน และจัด
เวทีแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 194 ข้อ 1
 

งานบริหารงานคลัง รวม 4,754,760 บาท
งบบุคลากร รวม 2,137,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,137,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,258,420 บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตังไว้ 1,258,420.00 บาท เพือ
จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล
จํานวน 6 อัตรา ได้แก่
    1.ผู้อํานวยการกองคลัง
    2.นักวิชาการเงินและบัญชี
    3.นักวิชาการคลัง
    4.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
    5.เจ้าพนักงานพัสดุ
    6.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
        -   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท
 0809.2/ว 138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
        -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,720 บาท
ประเภท เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล ตังไว้ 42,720 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว ของพนักงานส่วนตําบล 
        - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับ
เงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 18 มิถุนายน พ.ศ.2558
  และเงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ ที ก.พ.หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบลรับรองเงินสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ และตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. เรืองกําหนดหลักเกณฑ์ให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที 22 เมษายน พ.ศ.2547
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่ง ตังไว้ 42,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินประจํา
ตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลสายงานบริหาร ตังแต่ระดับต้นขึนไปที
ควรได้รับตามระเบียบกําหนด
    - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบึง
กาฬ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที 11 กรกฎาคม 2554  ซึงแก้ไขเพิมเติม
โดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบึงกาฬ เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที 21) ลงวันที 11 เมษายน 2559 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 719,160 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตังไว้ 719,160 บาท แยกเป็น
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตังไว้ 611,160 บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  
จํานวน  4  ตําแหน่ง ดังนี
    1.ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้
    2.ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี
    3.ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ
    4.ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
2.พนักงานจ้างทัวไป ตังไว้ 108,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานทัวไป ตําแหน่งคนงานทัวไป
จํานวน 1อัตรา
    - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 75,660 บาท
ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง  ตังไว้  75,660  บาท เพือจ่าย
เป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป 
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับ
เงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 18 มิถุนายน พ.ศ.2558
  และเงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ ที ก.พ.หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบลรับรองเงินสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ และตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. เรืองกําหนดหลักเกณฑ์ให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที 22 เมษายน พ.ศ.2547
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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งบดําเนินงาน รวม 1,565,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
    1.เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
    2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
    3.เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง
    4.เงินทําขวัญฝ่าอันตราย
    -  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์การปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
 2. หนังสือส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
 3. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.2/2 380  ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2558 
 4. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27  ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับ
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตังไว้ 30,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลพนักงานจ้าง รวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ทีได้ปฏิบัติงานตามคําสัง
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
ประเภทค่าเช่าบ้าน ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่
พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน 
    -  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี 
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548
 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2559
 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตังไว้ 20,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
    -  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน     (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
 5. หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
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ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 140,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงการบริการ ตังไว้  140,000 บาทเพือจ่าย
เป็นค่าต่าง ๆ ดังนี
    1. ค่าเบียประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง
    2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีต่าง ๆขององค์การบริหารส่วนตําบล
    3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
    4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิง
พิมพ์ต่าง ๆ
    5. ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ
ข้อบัญญัติตําบลต่าง ๆ 
    6. ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลทีเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วน
ตําบล 
    7. ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีในการจัดทําแผนทีภาษีหรืออืนๆ
    -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
 2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์การปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก มท 0808.2/ว
 1657  ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน
 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และบุคคลอืนทีเกียว
ข้อง ทีได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการได้แก่ เบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่า
พาหนะ และค่าอืน ๆ ทีระเบียบกฎหมายกําหนด
    -  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2559
        4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 4 ) พ.ศ. 2561

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรมและสัมมนาทีก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
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โครงการหน่วยจัดเก็บภาษีเคลือนที จํานวน 15,000 บาท
โครงการหน่วยจัดเก็บภาษีเคลือนที ตังไว้ 15,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการดําเนินงาน และจัดเก็บภาษีนอกสถานที ประจําปี 2561
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 191 ข้อ  3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตังไว้ 30,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครืองปรับ
อากาศ รถยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ วัสดุครุภัณฑ์สํานักงานต่าง ๆ 
    -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
 2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์การปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 5. หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 192 ข้อ  7

ค่าวัสดุ รวม 560,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
ประเภทวัสดุสํานักงาน ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
สํานักงาน สิงของเครืองใช้ต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
กองคลัง เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ และอืน ๆ ทีจํา
เป็นทีใช้ในสํานักงาน 
    -  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 192 ข้อ  6
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
วัสดุงานบ้านงานครัวและสิงของ เครืองใช้ต่าง ๆ เช่นแปรงไม้
กวาด สบู่ ผงซักฟอก นําดืม ฯลฯ 
    -  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิน
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี( พ.ศ.2561-2564) หน้า 192 ข้อ 6

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 360,000 บาท
ประเภทวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตังไว้ 360,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล
เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน แก๊สหุงต้ม นํามันเครือง ฯลฯ 
    -  เป็นไปตามระเบียบสังการ ดังนี
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค         
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 192 ข้อ  6

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครืองปรินเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูลและอุปกรณ์ทีใช้
ควบคู่กับเครืองคอมพิวเตอร์ 
    -  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 192 ข้อ  6
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า  ตังไว้ 500,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สายตรวจ
ประปา และไฟฟ้าสาธารณะส่วนเกิน 
    - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์  ตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์
พืนฐานและโทรศัพท์เคลือนทีและรวมถึงการใช้บริการค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย    
    - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ ตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) 
    - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท
ประเภทค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ตังไว้ 80,000 บาทเพือจ่าย
เป็นค่าบริการสือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบอิน
เทอร์เน็ต รวมทังอินเทอร์เน็ตการ์ดและสือสารอืน ๆ เช่น ค่าเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้
ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ 
    - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

วันทีพิมพ์ : 2/10/2561  11:42:51 หน้า : 22/73



งบลงทุน รวม 1,051,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,051,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 22,000 บาท
ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 4 หลัง ตังไว้ 22,000 บาท เพือจัดซือตู้
เหล็ก ขนาด  2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นปรับระดับ 3 ชิน คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)จํานวน 4 หลัง 
    -  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561- 2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 25 ข้อ 38

ผ้าม่าน จํานวน 6,000 บาท
เพือจัดซือผ้าม่าน ตังไว้  6,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือผ้าม่าน 
จํานวน 2 ชุด
    -  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
        1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561- 2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 25 ข้อ 38

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค๊บ จํานวน 957,000 บาท
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค๊บ ตัง
ไว้ 957,000 บาท เพือจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ชนิดขับ
เคลือน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครือง
ยนต์ไม่ตํากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค๊บ เป็นกระบะสําเร็จรูปห้อง
โดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู เป็น ราคารวมเครืองปรับ
อากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต
    -  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 219 ข้อ 11
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 13,600 บาท
ประเภทกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ตังไว้ 13,600 บาทเพือจัดซือกล้อง
ถ่ายภาพระบบดิจิตอล จํานวน  1 เครือง 
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ (Image Sensor)
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือเมือ
ต้องการเปลียน
- สามารถโอนถ่านข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
    -  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2
. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
    - เป็นๆปตาแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 25 ข้อ 43
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ตังไว้ 21,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครือง พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด พร้อมใช้งาน 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 ? 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth 
    -  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
    -  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 กระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 25 ข้อ 39
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เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
ประเภทเครืองพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ตังไว้ 7,900
 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์  Multifunction  แบบฉีด
หมึก (Inkjet)  จํานวน  1 เครือง 
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 ? 1,200 dpi 
หรือ 1,200 ? 4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (pmm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้านาที (pmm) หรือ 10
 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาว-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 ? 2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสํานําได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
    -  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
    -  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 กระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 25 ข้อ 41
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เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท
ประเภทเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ ตังไว้ 4,300
 บาท เพือจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ จํานวน 1 เครือง 
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Leger และ Custom
    -  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก
 ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
    -  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 กระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 25 ข้อ 41

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตังไว้ 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครืองปรับ
อากาศ ครุภัณฑ์สํานักงานต่าง ๆคอมพิวเตอร์ 
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 192 ข้อ  7
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 187,940 บาท
งบบุคลากร รวม 177,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 177,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 156,580 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตังไว้ 156,580 บาท เพือจ่ายเงินเดือนและปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,360 บาท
ประเภทต่างๆของพนักงานส่วนตําบล ตังไว้  21,360 บาท เพือจ่ายเป็น
เงินค่าครองชีพชัวคราว ของพนักงานส่วนตําบล
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรือง กําหนด
มาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2) ลงวันที 18 มิถุนายน พ.ศ.2558  และเงินทีปรับเพิม
สําหรับคุณวุฒิ ที ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลรับรอง
เงินสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ และตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. 
และ ก.อบต. เรืองกําหนดหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง
ถินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที 22 เมษายน 
พ.ศ.2547
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเพือโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ตังไว้ 10,000 บาท เพือเป็นค่า
ดําเนินงานและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในโครงการ  รณรงค์  สร้าง
จิตสํานึก ให้บริการต่างๆ และป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 180 ข้อ 1
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกทบทวน อปพร.ตําบลหนองพันทา จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเพือโครงการฝึกอบรม/ทบทวน  อปพร.  ตําบลหนองพันทาตัง
ไว้ 50,000 บาท  เพือเป็นค่าดําเนินงานและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องใน
โครงการ 
อบรม ทบทวนพัฒนาความรู้  ความชํานาญ แก่สมาชิก อปพร. รวมทังผู้
สนใจ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 180 ข้อ 3
 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,917,040 บาท
งบบุคลากร รวม 1,196,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,196,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 732,300 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตังไว้  732,300 บาท เพือจ่ายเป็น
เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก่ พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน  2 ตําแหน่ง  ได้แก่ 
    1. นักบริหารงานการศึกษา (ผู้อํานวยการกองการศึกษา)  
    2. นักวิชาการศึกษา  
            -   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที มท 0809.2/ว 138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วน  ท้องถิน     
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่ง  ตังไว้  42,000 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินประจํา
ตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลสายงานบริหาร
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบึง
กาฬ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที 11 กรกฎาคม 2554  ซึงแก้ไขเพิมเติม
โดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบึงกาฬ เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที 21) ลงวันที 11 เมษายน 2559
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 382,640 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตังไว้  382,640  บาท  แยกเป็น
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตังไว้ 362,640 บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบ
แทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  2
  ตําแหน่ง  ได้แก่
  1. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  
  2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
2. พนักงานจ้างทัวไป ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2
  ตําแหน่ง  ได้แก่
  1. แม่ครัว  จํานวน   
  2. พนักงานตกแต่งสวน 
        -  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท
 0809.2/2 138  ลงวันที 30 ธันวาคม   2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิน 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 39,900 บาท
ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตังไว้  39,900 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
        - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับ
เงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 18 มิถุนายน พ.ศ.2558
  และเงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ ที ก.พ.หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบลรับรองเงินสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ และตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. เรืองกําหนดหลักเกณฑ์ให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที 22 เมษายน พ.ศ.2547
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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งบดําเนินงาน รวม 400,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบล ตังไว้ 80,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชกา
รอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
    1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
    2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
    3. เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง
    4. เงินทําขวัญฝ่าอันตราย 
    -  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์การปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
 2. หนังสือส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การ ดําเนินการตามระเบียบกระทรวมหาด
ไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
 3. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด 
ที มท 0809.2/2 380  ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2558 
 4. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด 
ที มท 0809.3/ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตังไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมายทีได้ปฏิบัติงานตาม
คําสังปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ลงวัน
ที 4 ตุลาคม 2559
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว2409
 ลว 17 พ.ย. 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน ตังไว้ 36,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล รวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ทีมีสิทธิเบิกได้รับตามระเบียบฯ
 -  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี 
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548
 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2559
 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการ เกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,200 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตังไว้ 4,200 บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลรวมถึงผู้มีสิทธิตาม
กฎหมาย ซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
    -  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน     (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
 5. หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี
    1. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
    2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ
    3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือ
สิงพิมพ์ต่างๆ
    4. ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือต่างๆ
    5. ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆทีเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.  2552
 2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์การปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก มท 0808.2/ว
 1657  ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 
 เรือง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิน
 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย 
และค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และบุคคลอืนทีเกียวข้อง ทีได้รับ
มอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการ  ได้แก่ เบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ
และค่าอืนๆ ทีระเบียบกฎหมายกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้
-  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2559
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 4 ) พ.ศ. 2561

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆในการฝึกอบรมและสัมมนาทีก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที ท้องถิน พ.ศ. 2557
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โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน
ตังไว้ 20,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
โครงการฯ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 176
 ลําดับที 7

โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าฝึกอบรมพัฒนาครูและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
         - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 199
 ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม ตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ปกติ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
        1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ.  2552
        2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
        3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที
 มท 0808.2/ว 1657ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรืองรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
        4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752ลง
วันที 6 สิงหาคม 2556 เรืองแนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
        5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
        6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523ลง
วันที 20 มิถุนายน 2559 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 197
 ลําดับที 2
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
ประเภทวัสดุสํานักงาน ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
สํานักงานในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา เช่น กระดาษ
แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอืนๆ 
     -  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตาม งบประมาณ
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 197 ลําดับ
ที  6   

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อ
สร้างต่างๆ เช่น ไม้อัด อิฐ ปูน ทราย กระเบืองและอืนๆ
 - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 197 ลําดับที 1

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น  หมึกเครืองพิมพ์  แผ่นบันทึกข้อมูล  และอุปกรณ์ทีใช้
ควบคู่กับเครืองคอมพิวเตอร์ 
 -  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของ
ทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม งบ
ประมาณ
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 197 ลําดับที 1
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งบลงทุน รวม 320,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาปรับปรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ตามปกติ
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 197 ลําดับที 2

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างรัวคอนกรีตบล็อกล้อมรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
พันทา หมู่ที 6 บ้านหนองพันทา

จํานวน 30,000 บาท

 โครงการก่อสร้างรัวคอนกรีตบล็อคล้อมรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองพันทา หมู่ที 6 บ้านหนองพันทา ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างก่อสร้างรัวคอนกรีตบล็อคล้อมรอบแนวเขตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองพันทา ตามรูปแบบและบัญชีประมาณราคาขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองพันทา
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 10 ลําดับที 1

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการต่อเติมกันสาดด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนโพธิ จํานวน 60,000 บาท
โครงการต่อเติมกันสาดด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนโพธิ หมู่ที 4
 บ้านโนนแก้ว ตังไว้ 60,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมกันสาดด้านหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนโพธิ ตามรูปแบบและบัญชีประมาณราคาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 12 ลําดับที 14

โครงการต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิศรีมงคล จํานวน 30,000 บาท
โครงการต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิศรีมงคล หมู่ 7 
บ้านขีเหล็ก ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดโพธิศรีมงคล ตามรูปแบบและบัญชีประมาณราคาขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองพันทา
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 13 ลําดับที 20 

โครงการติดตังฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทองสุทธาวาส จํานวน 30,000 บาท
โครงการติดตังฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทองสุทธาวาส หมู่ 3 บ้าน
โพนทอง ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าติดตังฝ้าเพดานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดทองสุทธาวาสขนาดพืนที กว้าง 3.70 เมตร ยาว 15.00
 เมตร หรือพืนทีติดตังฝ้าฉาบเรียบไม่น้อยกว่า 55.50 ตารางเมตร ตาม
รูปแบบและบัญชีประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 13 ลําดับที 19
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โครงการปรับปรุงรัว ฉาบปูน ทาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน จํานวน 30,000 บาท
โครงการปรับปรุงรัว ฉาบปูน ทาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไร่โนน
ม่วง หมู่ 8 บ้านป่าไร่โนนม่วง ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าปรับ
ปรุงรัว ฉาบปูน ทาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไร่โนนม่วง ตามรูปแบบ
และบัญชีประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 11 ลําดับที 7

โครงการปรับปรุงสถานทีประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาราษฎร์ จํานวน 40,000 บาท
โครงการปรับปรุงสถานทีประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลา
ราษฎร์ 
หมู่ที 1 บ้านห้วยลึก ตังไว้ 40,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสถานที
ประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาราษฎร์ สร้างเคาเตอร์ประกอบ
อาหาร ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ยาว 3.50 เมตร สูง 0.90
 เมตร พร้อมปูกระเบืองพืนอาคารโรงครัว 51.00 ตารางเมตร  ตามรูป
แบบและบัญชีประมาณราคาขององค์การบริหาร ส่วนตําบลหนองพันทา
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 11 ลําดับที 10 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการบํารุงรักษาปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 80,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง ตัง
ไว้ 80,000บาทเพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพืนทีตําบลหนองพันทา 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 197 ลําดับที 3 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 12,185,684 บาท
งบบุคลากร รวม 5,633,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,633,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,863,740 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตังไว้ 2,863,740 บาท เพือจ่าย
เป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลตําแหน่งครู จํานวน 10 อัตรา
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0809.4/ว 1875 ลงวันที 21 มิถุนายน2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการ
จัดงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,385,420 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตังไว้  2,385,420  บาท  แยกเป็น 
    1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตังไว้ 1,692,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มี
ทักษะ)จํานวน 15  อัตรา(จัดสรรอัตราคนละ 9,400 บาทต่อเดือน)
    2. พนักงานจ้างทัวไป  ตังไว้ 216,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก จํานวน  2  อัตรา (จัดสรร
อัตราคนละ 9,000 บาทต่อเดือน)
    3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตัง
ไว้  477,420 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามมาตรฐานทัวไปเกียวกับ
พนักงานจ้างของ อปท. และได้รับค่าตอบแทนรวมกับเงินค่าครองชีพ
แล้ว สูงกว่างบประมาณทีได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0809.4/ว 1875 ลงวันที 21 มิถุนายน2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการ
จัดงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 384,000 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 384,000  บาท เพือจ่ายเป็น
    1. เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจตัง
ไว้ 360,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตําแหน่งผู้
ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 15 อัตรา(จัดสรรอัตราคนละ 2,000 บาท)
    2. เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างทัวไปตัง
ไว้ 24,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตําแหน่งผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 2 อัตรา (จัดสรรอัตราคนละ 1,000 บาท)
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0809.4/ว 1875 ลงวันที 21 มิถุนายน2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการ
จัดงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

งบดําเนินงาน รวม 3,579,524 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ครู 
    - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน     (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
 5. หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
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ค่าใช้สอย รวม 1,781,950 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 92,450 บาท
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตังไว้ เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 215 คนๆ
ละ 430 บาท/ปี รวมเป็นเงินทังสิน 92,450 บาท 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 175
 ลําดับที 1

ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 64,500 บาท
ค่าเครืองแบบนักเรียน ตังไว้ เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียนสําหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 215 คนๆละ 300
 บาท/ปี รวมเป็นเงินทังสิน 64,500 บาท 
         - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 175
 ลําดับที 1

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 365,500 บาท
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตังไว้ เพือจ่ายเป็นค่าสือการเรียนการ
สอนวัสดุการศึกษา ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองพันทา ทัง 6 แห่ง ตามข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2561
 จํานวน 215 คนๆละ 1,700 บาท รวมเป็นเงินทังสิน  365,500  บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 175 ลําดับ
ที 1
     

ค่าหนังสือเรียน จํานวน 43,000 บาท
ค่าหนังสือเรียน ตังไว้ เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 215 คนๆละ 200
 บาท/ปี รวมเป็นเงินทังสิน 43,000 บาท 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 175
 ลําดับที 1
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ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 1,053,500 บาท
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังไว้ 1,053,500 บาท  เพือจัดซือ
อาหารกลางวันเด็กเล็ก ตามข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2561
จํานวน  215 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245 วัน รวมเป็นเงินทัง
สิน 1,053,500  บาท
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครอง   ส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 175
 ลําดับที 4

ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 43,000 บาท
ค่าอุปกรณ์การเรียน ตังไว้ เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 215 คนๆละ 200
 บาท/ปี รวมเป็นเงินทังสิน 43,000 บาท 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 175
 ลําดับที 1

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562 ในเขตพืนทีตําบล
หนองพันทา และอืนๆ
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 174
 ลําดับที 2

โครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองพันทา จํานวน 20,000 บาท
โครงการส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน  ตังไว้  20,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าดําเนินการและค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลหนองพันทา    
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 174
 ลําดับที 1
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ค่าวัสดุ รวม 1,747,574 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,747,574 บาท
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตัง
ไว1้,747,574  บาท 
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม )ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด อบต.หนองพันทา ทัง 6  แห่ง ตามข้อมูล ณ วันที 10
 มิถุนายน 2561รวม 215 คนX260 วันๆละ7.37บาท เป็นเงิน 411,983
 บาท 
   2. โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.) เด็กเล็ก - ป.6 เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม )ให้กับโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.ในเขต อบต.หนองพันทา ทัง 4  แห่ง รวม 697คน X 260
 วันๆละ7.37 บาท 
เป็นเงิน 1,335,591 บาท
      - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 175
 ลําดับที 3

งบเงินอุดหนุน รวม 2,973,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,973,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 85,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  จํานวน 85,000  บาท  ให้โรงเรียนในเขตพืนทีตําบลหนอง
พันทา จํานวน 5 แห่ง ประกอบด้วย 
    1.โรงเรียนบ้านห้วยลึก โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา   จํานวน 15,000 บาท 
    2.โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา   จํานวน 15,000 บาท 
    3.โรงเรียนบ้านหนองพันทา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา   จํานวน 15,000 บาท 
    4.โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา   จํานวน 15,000 บาท 
    5.โรงเรียนโพนทองประสาสรรค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา   จํานวน 25,000 บาท 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 209
 ลําดับที 2
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โครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 85,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ จํานวน 85,000  บาท  ให้โรงเรียนในเขตพืนที
ตําบลหนองพันทา จํานวน 5 แห่ง ประกอบด้วย 
    1. โรงเรียนบ้านห้วยลึก โครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   จํานวน 15,000 บาท 
    2.โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง โครงการส่งเสริมการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 15,000 บาท 
    3. โรงเรียนบ้านหนองพันทา โครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   จํานวน 15,000 บาท 
    4.โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง โครงการส่งเสริมการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 15,000 บาท 
    5. โรงเรียนโพนทองประสาสรรค์ โครงการส่งเสริมการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   จํานวน 25,000 บาท 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 209
 ลําดับที 2

โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนเชิงปฏิบัติการโรงเรียนดี
ศรีตําบล

จํานวน 15,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง โครงการอบรมสัมมนา
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนเชิงปฏิบัติการโรงเรียนดีศรี
ตําบล จํานวน 15,000 บาทเพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรม
สัมมนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนเชิงปฏิบัติการโรงเรียนดีศรีตําบล
สําหรับโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 209 ลําดับ
ที 2

โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)

จํานวน 2,788,000 บาท

อุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  ตังไว้ 2,788,000 บาท ให้แก่
เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.) ในเขตพืนทีตําบลหนองพันทา จํานวน 697 คนๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน รวมเป็นเงินทังสิน 2,788,000 บาท 
      - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 175
 ลําดับที 4 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,664,680 บาท
งบบุคลากร รวม 1,184,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,184,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 524,700 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตังไว้ 524,700 บาท เพือจ่ายเป็น
เงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 2 ตําแหน่ง ได้แก่
    1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 
    2. นักวิชาการสาธารณสุข
        - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท
 0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่ง ตังไว้ 42,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินประจํา
ตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตําบลสายงานบริหาร
ตังแต่ระดับต้นขึนไป ทีควรได้รับตามระเบียบทีกําหนด
    - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบึง
กาฬ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที 11 กรกฎาคม 2554  ซึงแก้ไขเพิมเติม
โดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบึงกาฬ เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที 21) ลงวันที 11 เมษายน 2559 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 548,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตังไว้ 548,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 ตําแหน่ง ได้แก่
    1. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
    2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
    3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
    4. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ  
        - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 69,480 บาท
ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตังไว้ 69,480 บาท เพือจ่ายเป็น
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจทีได้รับเงินเพิม
ค่าครองชีพชัวคราว  
        - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับ
เงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 18 มิถุนายน พ.ศ.2558
  และเงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ ที ก.พ.หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบลรับรองเงินสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ และตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. เรืองกําหนดหลักเกณฑ์ให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที 22 เมษายน พ.ศ.2547
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 1,320,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล  ดังนี
    1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
    2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
    3. เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง
    4. เงินทําขวัญฝ่าอันตราย
    - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2557
        2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที 0808.2/ว859
 ลงวันที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นราย
จ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
        3. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที
 มท0809.3/ว380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558เรือง กําหนดมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วน
ท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2558
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตังไว้ 20,000
 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  พนักงานจ้าง รวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมาย กรณีปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการตามคําสังหรือในกรณีพิเศษ
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ลงวัน
ที 4 ตุลาคม 2559
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว2409
 ลว 17 พ.ย. 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
        2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
        3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
        4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตังไว้  20,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลรวมถึงผู้มีสิทธิตาม
กฎหมาย ซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 
     -  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
 5. หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
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ค่าใช้สอย รวม 1,050,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 330,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน   330,000  บาท แยกเป็น
1.ค่าจ้างเหมากําจัดขยะ ตังไว้   230,000 บาทเพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินกิจกรรมจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล ตังแต่
เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 จํานวน 12 เดือน 
2.ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตังไว้ 100,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่า
ต่างๆ ดังนี
    1. ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
    2. ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือต่างๆ
    3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
    4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
    5. ค่าเบียประกันภัยรถบรรทุกขยะ
    6. ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
    7. ค่าจ้างเหมาบริการอืนทีเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล
    8. ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าทีธุรการ 
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
        1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
        2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
        3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556เรือง รูแปบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
        4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตังไว้  50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และบุคคลอืนทีเกียวข้อง ทีได้รับ
มอบหมายไปปฏิบัติราชการ ได้แก่ ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และบุคคลอืนๆ  
-  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2559
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 4 ) พ.ศ. 2561
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตังไว้  50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรมและสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการตําบลหนองพันทา จํานวน 610,000 บาท
โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการตําบลหนองพันทา ตัง
ไว้  610,000 บาทเพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ดัง
นี
1. กิจกรรมธนาคารขยะ  ตังไว้  10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินกิจกรรมธนาคารขยะ เช่น จัดอบรมให้ความรู้ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง 
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพัน
ทา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 186 ยุทธศาสตร์ที 5 ลําดับที 1
2. กิจกรรมมือปราบขยะชุมชน ตังไว้  300,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการดําเนินกิจกรรมจ้างเหมาคนงานเก็บขยะในพืนทีสาธารณะ ริม
ถนน และบริเวณรอบสํานักงาน อบต.หนองพันทา ตังแต่เดือน
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที 9 ธันวาคม 2559
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพัน
ทา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 186 
3. กิจกรรมจ้างเหมาคนงานประจํารถขยะ ตังไว้ 300,000 บาทเพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมจ้างเหมาคนงานประจํารถขยะ ตังแต่
เดือนตุลาคม 2561– กันยายน 2562 
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที 9 ธันวาคม 2559
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพัน
ทา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 186 
ยุทธศาสตร์ที 5 ลําดับที 1 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตังไว้ 10,000 
บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
        1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6พ.ศ. 2552
        2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
        3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม2556 เรือง รูแปบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
        4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
        5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที 20 มิถุนายน 2559 เรืองหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย
และ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
ประเภทวัสดุสํานักงาน ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
สํานักงาน สิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ดินสอ ปากกา หมึก ไม้บรรทัด ปากกาลบคํา
ผิด และอืนๆ ทีใช้ในการปฏิบัติราชการ ฯลฯ 
    - เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
        1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
        2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 200 ข้อ  1

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตังไว้  100,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซือนํายาเคมีเพือพ่นหมอกควันกําจัดยุงและซือทรายทีมีฟอส
กําจัดลูกนํายุง ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือด
ออก เวชภัณฑ์ยา พร้อมอุปกรณ์การปฐมพยาบาลและอืนๆ
    - เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
        1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
        2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 200 ข้อ  1  
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
ประเภทวัสดุเครืองแต่งกาย ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครือง
แต่งกายและอุปกรณ์ต่างๆ ทีใช้ในการจัดเก็บขยะ  
    - เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
        1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
        2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่าย
ตามงบประมาณ
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 200 ข้อ  1  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทีใช้คู่กับคอมพิวเตอร์
        - เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
        1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
        2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่าย
ตามงบประมาณ
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 200 ข้อ  1
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งบลงทุน รวม 160,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 160,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กบานทึบและบานกระจก จํานวน 8,000 บาท
จัดซือตู้เหล็กบานทึบและบานกระจก  ตังไว้ 8,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
จัดซือตู้เหล็กบานทึบและบานกระจก 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
    1. ขนาด 4 ฟุต 
    2. โครงตู้บานเลือนทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.
    3. บานประตูทําจากเหล็กแผ่นหนา/กระจกหนา ไม่น้อยกว่า 0.5 มม.
    4. ล็อคด้วยระบบกุญแจ
    5. มือเป็นพลาสติก (Plastic)
    6. ชันวางเอกสารเป็นเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.
    - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการดังนี
        1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
        2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา 4
 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 220 ลําดับ
ที 27  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท
จัดซือเครืองสํารองไฟ ตังไว้ 2,500 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครือง
สํารองไฟ จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี 
    1. Power Rating : 800Va / 320 Watt
    2. ควบคุมการทํางานด้วย Microprocessor
    3. ติดตังระบบชาร์จแบตเตอรี ประสิทธิภาพสูง เต็มเร็วขึน 50 %
    4. ระบบป้องกันไฟกระชากทางสายโทรศัพท์
    5. สะดวกเพียงพอด้วยเต้ารับแบบ Universal ถึง 4 ช่อง
    6. คุณภาพมาตรฐาน มอก.1291-
2535 , Iso 9001:2008, Iso 1400
    - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการดังนี
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพัน
ทา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 220 ลําดับ
ที 25
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ตังไว้ 
150,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกขยะ เครืองพ่นหมอก
ควัน เครืองปรับอากาศ ครุภัณฑ์อืนๆ และจัดซือนํายากําจัดแบคทีเรียใน
รถขยะ
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 200
 ลําดับที 3

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 700,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการไกลเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
โครงการไกลเอดส์  ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการ
โครงการไกลเอดส์  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง เพือให้กลุ่มเสียงและประชาชน มีความ
รู้ความเข้าใจในโรคเอดส์ 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา
 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 172  ยุทธศาสตร์ที 2 ลําดับที 7  
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โครงการควบคุม/ป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 70,000 บาท
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ตังไว้ 70,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่า
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี
1. กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   ตังไว้  50,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และเฝ้า
ระวังในพืนทีรับผิดชอบ เช่น ค่าจัดอบรมให้ความรู้กับ อสม. และ
ประชาชนทัวไป  ค่าผลิตสือรณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการออกพ่น
หมอกควัน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (19), (21)
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา 4
 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 172 ยุทธศาสตร์ที 2  ลําดับที 3  
2. กิจกรรมป้องกันโรคติดต่ออืนๆ  ตังไว้  20,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อทีเกิดขึนตามฤดู
กาลและโรคติดต่ออืนๆ เช่น ค่าจัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้องตามโครงการฯ 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (19), (21)
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา 4
 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า172 ยุทธศาสตร์ที 2 ลําดับที 3  
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โครงการประกวดหมู่บ้านตําบลหนองพันทา จํานวน 250,000 บาท
โครงการประกวดหมู่บ้านตําบลหนองพันทา ตังไว้ 250,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการประกวดหมู่บ้านตําบลหนองพัน
ทา ได้แก่ เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
ให้ความรู้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ดําเนินกิจกรรมการบูรณาการการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการนําเสียใน
ครัวเรือน ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง เพือส่ง
เสริมการรักษาความสะอาดในครัวเรือน ชุมชน ให้สวยงามน่าอยู่ 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา 4
 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 172 ยุทธศาสตร์ที 2 ลําดับที 4

โครงการร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 70,000 บาท
โครงการร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตังไว้ 70,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าดําเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเฝ้าระวังในพืนทีรับผิด
ชอบ เช่น ค่าจัดอบรมอาสาปศุสัตว์ ค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ยาคุมกําเนิดสุนัขและแมว พร้อมอุปกรณ์ ค่าดําเนินการสํารวจข้อมูล
สัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้องตามโครงการฯ 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (19), (21)
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 0120 ลงวันที 12 มกราคม 2560
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/1745 ลงวันท3ี1 สิงหาคม 2560
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา 4
 ปี เพิมเติมฉบับที 1 (พ.ศ.2561-2564) หน้า 12 ยุทธศาสตร์ที 2 ลําดับ
ที 1  
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โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและชุมชนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองพันทา

จํานวน 50,000 บาท

โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและชุมชนของ อบต
. หนองพันทา  ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการ
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทําความสะอาด
ถนน ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง เพือรักษา
ความสะอาดในชุมชน/หมู่บ้านในเขต  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพัน
ทา 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา 4
 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 186 ยุทธศาสตร์ที 5 ลําดับที 3

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตตําบลหนองพันทา จํานวน 240,000 บาท
อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตตําบลหนองพัน
ทา ตังไว้  240,000 บาท เพือสนับสนุนองค์กรทีจัดตังตามกฎหมาย โดย
ไม่มีวัตถุประสงค์หลักในการแสวงหากําไร หรือระเบียบ ข้อบังคับที
กําหนดขึนโดยหน่วยงานของรัฐ จํานวน 12 หมู่บ้านๆ ละ 20,000
 บาท ภายใต้กิจกรรม 3 กลุ่ม ได้แก่การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณ
สุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรืองต่างๆ และการจัดบริการสุขภาพ
เบืองต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา 
4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 210 ยุทธศาสตร์ที 7 ลําดับที 1 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 390,000 บาท
งบบุคลากร รวม 390,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 390,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 199,200 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ตัง
ไว้ 199,200 บาท เพือจ่ายเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
พ.ศ. 2542
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 190,800 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนา
ชุมชน
ตังไว้ 190,800 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ อบต. รวมใจ ร่วมใจสู่ชุมชน จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเพือโครงการ อบต.รวมใจ ร่วมใจสู่ชุมชนตังไว้ 30,000 บาท
เพือเป็นค่าดําเนินงานและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในโครงการอบรมให้ความ
รู้
รับเรืองราวร้องทุกข์ลดขันตอนการทํางาน ออกบริการประชาชนในพืนที
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
        -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 191 ข้อ 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,529,880 บาท
งบบุคลากร รวม 1,880,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,880,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 619,240 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตังไว้  619,240 บาท เพือจ่าย
เป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก่ พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน  3 ตําแหน่ง  ได้แก่ 
    1. นักบริหารงานงานช่าง (ผู้อํานวยการกองช่าง)  
    2. นายช่างโยธาชํานาญงาน  
    3. นายช่างโยธา  
        - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2542

วันทีพิมพ์ : 2/10/2561  11:42:51 หน้า : 55/73



เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,360 บาท
ประเภท เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล ตังไว้ 21,360 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว ของพนักงานส่วนตําบล    
        - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับ
เงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 18 มิถุนายน พ.ศ.2558
  และเงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ ที ก.พ.หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบลรับรองเงินสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ และตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. เรืองกําหนดหลักเกณฑ์ให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที 22 เมษายน พ.ศ.2547
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่ง  ตังไว้  42,000 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินประจํา
ตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลสายงานบริหารตัังแต่ระดับต้นขึนไป  
        - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบึง
กาฬ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที 11 กรกฎาคม 2554  ซึงแก้ไขเพิมเติม
โดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบึงกาฬ เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที 21) ลงวันที 11 เมษายน 2559 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,098,440 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตังไว้  1,098,440  บาท  แยกเป็น
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตังไว้ 616,440 บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบ
แทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  4
  ตําแหน่ง  ได้แก่
    1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
    2. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   
    3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
    4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ  
2. พนักงานจ้างทัวไป ตังไว้ 482,000 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 5
  ตําแหน่ง  ได้แก่
    1. พนักงานผลิตนําประปา จํานวน  4  อัตรา 
    2. คนงานทัวไป จํานวน  1  อัตรา  
        - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน 
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 99,840 บาท
ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตังไว้  99,840 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป 
และเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ส่วนเกินที อปท
.พิจารณาเลือนค่าตอบแทนให้พนักงานจ้างตามภารกิจ 
        - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับ
เงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 18 มิถุนายน พ.ศ.2558
  และเงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ ที ก.พ.หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบลรับรองเงินสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ และตาม
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. เรืองกําหนดหลักเกณฑ์ให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที 22 เมษายน พ.ศ.2547
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 629,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 146,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ตังไว้  80,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชกา
รอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
    1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
    2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
    3. เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง
    4. เงินทําขวัญฝ่าอันตราย
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์การปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
 2. หนังสือส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
 3. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.2/2 380  ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ.ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2558 
 4. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27  ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับ
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตังไว้ 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลพนักงานจ้างรวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมายทีได้ปฏิบัติงานตามคํา
สังปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
    -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ลงวัน
ที 4 ตุลาคม 2559
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว2409
 ลว 17 พ.ย. 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน ตังไว้ 36,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล รวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมายทีมีสิทธิเบิกได้ตามทีระเบียบ
กําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี 
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548
 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2559
 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน
    -  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
 5. หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
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ค่าใช้สอย รวม 303,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี
    1. ค่ากําจัดสิงปฎิกูล
    2. ค่าระวางบรรทุก
    3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบล
    4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ
    5. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์
หรือสิงพิมพ์ต่างๆ
    6. ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือหรือข้อบัญญัติตําบลต่างๆ
    7. ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลทีเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วน
ตําบล
    8. ค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานดูแลระบบประปา
    9. ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์การปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก มท 0808.2/ว
 1657  ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
5. พ.ร.บ.จัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กําหนด

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และบุคคลอืนทีเกียวข้อง ทีได้รับ
มอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการ  ได้แก่ เบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ
และค่าอืนๆ ทีระเบียบกฎหมายกําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2559
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 4 ) พ.ศ. 2561
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตังไว้ 40,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ในการฝึกอบรมและสัมมนาทีก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล  
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
โครงการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 83,000 บาท
โครงการจัดทําแผนทีภาษีฯ ตังไว้ 83,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนิน
การตามโครงการจัดทําแผนทีภาษีฯ และข้อมูลอืนๆ ทีเกียวข้องของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 202 ข้อ  1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตังไว้ 50,000
 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าเติมนํายาเคมีถังดับเพลิง
กระจกตู้เก็บเครืองดับเพลิง  เป็นต้น
    -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
 2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์การปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมากที
 มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 5. หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
ประเภทวัสดุสํานักงาน ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
สํานักงานในการปฏิบัติราชการของกอง
ช่าง เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน 
    -  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 202 ข้อ  2
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
วัสดุ
ไฟฟ้า  และวิทยุ เช่น  หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์  สายไฟฟ้า  เทปพันสาย
ไฟ  อุปกรณ์อืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในงานระบบไฟฟ้า  เป็นต้น 
    -  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 202 ข้อ  2

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
ประเภทวัสดุก่อสร้าง  ตังไว้ 80,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง
ต่างๆเช่น  ไม้อัด  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  และ อืนๆ เป็นต้น 
    -  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 202 ข้อ  2

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์เช่น  หมึกเครืองพิมพ์  แผ่นบันทึกข้อมูล  และอุปกรณ์ทีใช้
ควบคู่กับเครืองคอมพิวเตอร์
    -  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 202 ข้อ  2
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
ประเภทรายจ่ายบํารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตังไว้ 20,000
 บาทเพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา และปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  
รถยนต์, เครืองปรับอากาศ, ครุภัณฑ์สํานักงานต่างๆ  
  -  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 202 ข้อ  3

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,520,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,400,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,400,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการต่อเติมศาลาประชาคมบ้านหนองพันทา  หมู่ที 6 บ้านหนองพันทา จํานวน 80,000 บาท
โครงการต่อเติมศาลาประชาคมบ้านหนองพันทา  หมู่ที 6 บ้านหนองพัน
ทา  ตังไว้  80,000   บาท ตามแบบและบัญชีประมาณราคาขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองพันทากําหนด (อันดับที 1)      
    - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี
        1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
        2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542                      
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ข้อ
ที 69  หน้า 155 

โครงการต่อเติมศาลาประชาคมประจําหมู่บ้าน  หมู่ที 9 บ้านโนนม่วง จํานวน 200,000 บาท
โครงการต่อเติมศาลาประชาคมประจําหมู่บ้าน  หมู่ที 9 บ้านโนนม่วง  ตัง
ไว้  200,000 บาท ตามแบบและบัญชีประมาณราคาขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองพันทากําหนด (อันดับที 5)  
    - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี
        1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
        2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542                      
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1  ข้อที 44 หน้า 150
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 11 บ้าน
พัฒนาพร

จํานวน 250,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 11 บ้าน
พัฒนาพร  ตังไว้  250,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 7.00 เมตร  ยาว  72.00  เมตร หนา 0.15
 เมตร  หรือ พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  504.00  ตารางเมตร ตามแบบ
คัดลอกจากแบบของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท.1 - 01
  พร้อมติดตังป้ายชือโครงการ จํานวน 1 ป้าย  (อันดับที 6) (
     - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี
        1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
        2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542                      
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1 ข้อที 9  หน้า 143 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 5 บ้านหนอง
นาคํา

จํานวน 250,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 5 บ้าน
หนองนาคํา  ตังไว้  250,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  125.00  เมตร หนา 0.15
 เมตร  หรือ พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  500.00 ตารางเมตร ตามแบบคัด
ลอกจากแบบของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท.1 - 01 พร้อม
ติดตังป้ายชือโครงการ จํานวน 1 ป้าย  (อันดับที 6) 
    - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี
        1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
        2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542                      
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1 ข้อที 11  หน้า 142 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 10 บ้านโนน
โพธิศรี

จํานวน 250,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 10 บ้าน
โนนโพธิศรี  ตังไว้  250,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  125.00  เมตร หนา 0.15
 เมตร  หรือ พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500.00  ตารางเมตร  ตามแบบ
คัดลอกจากแบบของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท.1 - 01
  พร้อมติดตังป้ายชือโครงการ จํานวน 1 ป้าย  (อันดับที 6) 
    - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี
        1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
        2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542                      
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1 ข้อที 11  หน้า 143 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที 3 บ้านโพน
ทอง

จํานวน 250,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 3 บ้าน
โพนทอง  ตังไว้  250,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 125.00  เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร ตามแบบคัด
ลอกจากแบบของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท.1 - 01 (อันดับ
ที 3)(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1 ข้อ
ที 3  หน้า 141)
    - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี
        1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
        2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542                      
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1 ข้อที 3  หน้า 141 

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 2  บ้านห้วยลึก
เหนือ

จํานวน 200,000 บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 2 บ้านห้วย
ลึกเหนือ  ตังไว้  200,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  0.60  เมตร  ลึก  0.60
  เมตร  ยาว 117.00  เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต ก่อสร้างบ่อ
พัก  จํานวน  2.00  บ่อ  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา
กําหนดพร้อมติดตังป้ายชือโครงการ จํานวน 1  ป้าย (อันดับที 1)
    - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี
        1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
        2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542                      
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ข้อ
ที 20  หน้า 145 

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 8 บ้านป่าไร่ จํานวน 200,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 8 บ้านป่า
ไร่  ตังไว้  200,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60  เมตร  ลึก 0.60 เมตร  ยาว 117.00
  เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต ก่อสร้างบ่อพัก  จํานวน  2 บ่อ  ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทากําหนด(อันดับที 8) 
    - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี
        1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
        2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542                      
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 1 ข้อที 72  หน้า 156 
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โครงการเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K) 
ตาม
    - ตามนัยมติ ครม. เมือ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2545
    - ตามนัยมติ ครม. เมือ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2532
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1837 ลงวันที 11 กันยายน พ.ศ .2560
โครงการต่อเติมซ่อมแซม ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที 7  บ้านขี
เหล็กใหญ่

จํานวน 200,000 บาท

โครงการต่อเติมซ่อมแซม ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที 7  บ้านขี
เหล็กใหญ่  ตังไว้  200,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติม  ซ่อมแซมปรับ
ปรุงประปาในหมู่บ้าน โดยเปลียน ถังเก็บนํา ขนาดความจุ  2,000
  ลิตร  จํานวน 4 ถังขยายท่อเมนต์ประปา ท่อ PVC ชนิด ปลาย
บาน  ชัน 8.5 ขนาด 2 นิว  ตามรูปแบบและบัญชีประมาณราคาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทากําหนด (อันดับที 2) 
    - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี
        1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
        2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542                      
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 2 ข้อที 5  หน้า 158 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 1,500,000 บาท
โครงการซ่อมสร้างบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง  
 จํานวน   1,500,000  บาทประเภทรายจ่ายซ่อมสร้างบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงซ่อมแซมทีดิน และสิงก่อสร้าง ตังไว้  1,500,000 บาท  เพือซ่อม
สร้างบํารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง ฯลฯ 
        - เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561  -2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 หน้า 205

งบเงินอุดหนุน รวม 1,120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,120,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร หมู่ที 1  บ้านห้วยลึก จํานวน 250,000 บาท
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร หมู่ที 1  บ้านห้วยลึก  ตัง
ไว้  250,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตรตามรูป
แบบและประมาณราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนด(อันดับที 2) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 2  ข้อที 33  หน้า 163
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา หมู่ที 8  บ้านป่าไร่ จํานวน 50,000 บาท
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา หมู่ที 8  บ้านป่าไร่ ตังไว้  50,000
 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงตําตามรูปแบบและบัญชี
ประมาณราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนด(อันดับที 6) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 2  ข้อที 20  หน้า 161
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตําภายในหมู่บ้าน หมู่ที 11  บ้านพัฒนาพร จํานวน 170,000 บาท
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตําภายในหมู่บ้าน หมู่ที 11  บ้านพัฒนา
พร ตังไว้  170,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงตําภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 11  บ้านพัฒนาพร  ตามรูปแบบและบัญชีประมาณราคา
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนด(อันดับที 2) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 2  ข้อที 41  หน้า 165
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตังเพิมเติมภายในหมู่บ้าน หมู่ที 12  
บ้านโนนแก้วน้อย

จํานวน 250,000 บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตังเพิมเติมภายในหมู่บ้าน หมู่ที 12
  บ้านโนนแก้วน้อย ตังไว้  250,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า
ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  ตามรูปแบบและบัญชีประมาณราคาของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนด(อันดับที 1) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 2  ข้อที 25  หน้า 162)
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างติดตังเพิมเติม  หมู่ที 9  บ้านโนนม่วง จํานวน 50,000 บาท
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างติดตังเพิมเติม  หมู่ที 9  บ้านโนน
ม่วง  ตังไว้  50,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างเพิม
เติมจากทีมีอยู่ภายในหมู่บ้าน ตามรูปแบบและบัญชีประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนด(อันดับที 4)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 2  ข้อที 22  หน้า 161
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างติดตังเพิมเติม ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 2  
บ้านห้วยลึกเหนือ

จํานวน 50,000 บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างติดตังเพิมเติม ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 2
  บ้านห้วยลึกเหนือ ตังไว้  50,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า
ไฟฟ้าส่องสว่างติดตังเพิมเติม ภายในหมู่บ้าน  ตามรูปแบบและบัญชี
ประมาณราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนด(อันดับที 11) (แผน
พัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 2  ข้อที 18
  หน้า 160)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 2  ข้อที 18  หน้า 160
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 7  บ้านขีเหล็กใหญ่ จํานวน 50,000 บาท
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 7  บ้านขีเหล็ก
ใหญ่  ตังไว้  50,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างเพิม
เติมจากทีมีอยู่ภายในหมู่บ้าน ตามรูปแบบและบัญชีประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนด(อันดับที 5)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 2  ข้อที 39  หน้า 165
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที 4  บ้านโนนแก้ว จํานวน 250,000 บาท
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที 4  บ้านโนน
แก้ว ตังไว้  250,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าไฟฟ้าส่อง
สว่างภายในหมู่บ้าน  ตามรูปแบบและบัญชีประมาณราคาของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคกําหนด(อันดับที 4) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางที 2  ข้อที 18  หน้า 160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการศูนย์ปฏิบัติการเพือเอาชนะยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
ศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติด  ตังไว้ 30,000 บาท เพือเป็นค่าดําเนิน
งานและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในโครงการรณรงค์ อบรม เพือ
ลดละ เลิก ขจัดปัญหายาเสพติดในท้องถิน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 180 ข้อ 4

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรี จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเพือโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ 1-12 ตัง
ไว้ 30,000 บาทเพือเป็นค่าดําเนินงานและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องใน
โครงการอบรมให้ความรู้เพิมศักยภาพของสตรีรวมถึงสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆของกลุ่มสตรี 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 169 ข้อ 2
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 800,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 800,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกีฬาเยาวชนตําบลหนองพันทาต้านยาเสพติด จํานวน 500,000 บาท
รายจ่ายเพือโครงการกีฬาเยาวชนตําบลหนองพันทาต้านยาเสพติด ตัง
ไว้ 500,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ  รางวัล ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามโครงการฯ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 179
 ลําดับที 1

โครงการวันผู้สูงอายุ จํานวน 200,000 บาท
รายจ่ายเพือโครงการวันผู้สูงอายุ ตังไว้ 200,000 บาท เพือเป็นค่าดําเนิน
งาน และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในโครงการ จัดกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและรักษาประเพณีและวัฒนธรรมท้อง
ถิน
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 189
 ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
ประเภทวัสดุเครืองแต่งกาย ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครือง
แต่งกาย และอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้องในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
   -  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 197
 ลําดับที 1
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วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
ประเภทวัสดุกีฬา ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กีฬา
ให้แก่หมู่บ้านโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพืนทีตําบลหนอง
พันทา โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา 
      - เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
           1. หนังสือส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภท รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
           2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 197
 ลําดับที 1

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการงานประเพณีตําบลหนองพันทา จํานวน 450,000 บาท
โครงการงานประเพณีตําบลหนองพันทา ตังไว้ 450,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี
    1. โครงการงานประเพณีลอยกระทง ตังไว้   300,000  บาท เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น เงิน
รางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ฯลฯ
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 189
 ลําดับที 4
    2. โครงการงานประเพณีบุญบังไฟ  ตังไว้  150,000 บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ เช่น เงิน
รางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ฯลฯ
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 189
 ลําดับที 4
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในกิจการประปา จํานวน 150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในกิจการประปา ตังไว้ 150,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
กิจการประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองพันทา ฯลฯ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,580,000 บาท
งบกลาง รวม 11,580,000 บาท
งบกลาง รวม 11,580,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 380,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตังไว้   380,000  บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทัวไป และผู้ดูแลเด็ก ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา
    - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนทีสุด ทีมท
 0809.5/ว9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกัน
สังคม 2533
    - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนทีสุด ทีมท
 0809.5/ว81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 2533

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,800,000 บาท
เบียยังชีพผู้สูงอายุ   ตังไว้  7,800,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ภายในเขตพืนที
ตําบลหนองพันทา   จํานวน  994 ราย   
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (6),(10),
(11),(12),(16),(31)
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
    - เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบียชีพผู้สูง
อายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552
    - เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบียชีพผู้สูง
อายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2560
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.6/ว0357 ลงวัน
ที 25 มกราคม 2560 เรืองแจ้งแนวทางการปฏิบัติเกียวกับการรับเงินเบีย
ผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจําคุก  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 177 ข้อ 1
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,700,000 บาท
เบียยังชีพคนพิการ   ตังไว้   2,700,000   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนสวัสดิการให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ภายในเขตพืนที
ตําบลหนองพันทา   จํานวน  298 ราย ๆละ800 บาท 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (6),(10),
(11),(12),(16),(31)
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียความพิการให้คนพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2553
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียความพิการให้คนพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2559
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียความพิการให้คนพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2561
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.6/ว0357 ลงวัน
ที 25 มกราคม 2560 เรืองแจ้งแนวทางการปฏิบัติเกียวกับการรับเงินเบีย
ผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจําคุก  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 177 ข้อ 1

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ตังไว้   120,000   บาท  เพือจ่ายเบียยังชีพผู้ป่วย
ติดเชือ HIV ภายในเขตพืนทีตําบลหนองพันทา  จํานวน  20 ราย   เดือน
ละ 500 บาท 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (6),(10),
(11),(12),(16),(31)
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.6/ว0357 ลงวัน
ที 25 มกราคม 2560 เรืองแจ้งแนวทางการปฏิบัติเกียวกับการรับเงินเบีย
ผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจําคุก  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า 177 ข้อ 1
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สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
สํารองจ่าย ตังไว้ 200,000 บาท เพือเป็นเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็นอันเกียวภัยสาธารณภัยหรือจําเป็นเพือบําบัดความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวมหรือโดยตรงหรือเฉพาะรายในกรณีไม่
สามารถคาดกาลไว้ล่วงหน้า
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ทีมท 0313.1/ว 667 
ลงวันที 12 มีนาคม 2545
    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0808.2/ว 3215 
ลงวันที 6 มิถุนายน 2559
    4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว 0684
ลงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2560
    5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท
 0891.2/ว76 ลงวันที 13 มกราคม 2558
    6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท 
0810.4/ว526 ลงวันที 8 มีนาคม 2560
    7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท 
0810.4/ว1064 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560
    8. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท 
0810.4/ว1173 ลงวันที 15 มิถุนายน 2560
    9. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท 
0810.4/ว1520 ลงวันที 2 สิงหาคม 2560

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพันทา จํานวน 150,000 บาท
เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพัน
ทา ตังไว้ 150,000 เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนที
        -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถินหรือพืนที พ.ศ. 2557 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณ
สุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
        -หนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.3/ว 2199 ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2552 เรือง การดําเนินการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
        -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) หน้า 210 ข้อ 2

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้  ตังไว้ 30,000
 บาท เพือจ่ายเป็นสงเคราะห์ช่วยเหลือโอกาสและผู้ยากไร้    

วันทีพิมพ์ : 2/10/2561  11:42:52 หน้า : 72/73



เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 200,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท. ) 
ตังไว้ 200,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน (กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณการรายรับ
        -เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน     พ.ศ. 2500 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 7) พ.ศ. 2548
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2546
        - เป็นไปตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที 26 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพือ
ส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
        -เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
        - เป็นไปตามหนังสือกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินอุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองพันทา

150,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 380,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,800,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

200,000

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,700,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,098,440 190,800 548,000 2,768,060

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 21,360

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 99,840 69,480 423,900

เงินเดือนพนักงาน 619,240 199,200 524,700 3,596,040

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินอุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองพันทา

150,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 380,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,800,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

200,000

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,700,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,972,800 1,972,800

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,697,880 6,303,180

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 21,360 42,720 85,440

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 183,780 777,000

เงินเดือนพนักงาน 156,580 2,840,080 7,935,840
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 20,000 54,200

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

80,000 50,000 80,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 10,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 20,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 100,000 330,000 20,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน 92,450

ค่าเครืองแบบนักเรียน 64,500

ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) 365,500

ค่าจัดงานรัฐพิธีและ
พิธีการต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา 40,000 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังตามทีคณะ
กรรมการการเลือกตัง
กําหนด
ค่าใช้จ่ายในกิจการ
ประปา 150,000

ค่าหนังสือเรียน 43,000

ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 1,053,500

วันทีพิมพ์ : 2/10/2561  11:43:35 หน้า : 3/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 252,000 378,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 134,200

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

150,000 360,000

ค่าเช่าบ้าน 126,800 208,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 50,000 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 240,000 690,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 40,000 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน 92,450

ค่าเครืองแบบนักเรียน 64,500

ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) 365,500

ค่าจัดงานรัฐพิธีและ
พิธีการต่างๆ 30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 120,000 250,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา 100,000 240,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังตามทีคณะ
กรรมการการเลือกตัง
กําหนด

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในกิจการ
ประปา 150,000

ค่าหนังสือเรียน 43,000

ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 1,053,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าอุปกรณ์การเรียน 43,000

โครงการ อบต. รวมใจ 
ร่วมใจสู่ชุมชน 30,000

โครงการกีฬาเยาวชน
ตําบลหนองพันทาต้าน
ยาเสพติด

500,000

โครงการไกลเอดส์ 20,000

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ
งานมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิน

20,000

โครงการควบ
คุม/ป้องกันโรคติดต่อ 70,000

โครงการงานประเพณี
ตําบลหนองพันทา 450,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษี 83,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน
โครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบบูรณาการ
ตําบลหนองพันทา

610,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ
โครงการประกวดหมู่
บ้านตําบลหนองพันทา 250,000

โครงการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าภายใน
สํานักงาน
โครงการฝึกทบทวน 
อปพร.ตําบลหนองพัน
ทา

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกียวกับการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าอุปกรณ์การเรียน 43,000

โครงการ อบต. รวมใจ 
ร่วมใจสู่ชุมชน 30,000

โครงการกีฬาเยาวชน
ตําบลหนองพันทาต้าน
ยาเสพติด

500,000

โครงการไกลเอดส์ 20,000

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ
งานมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิน

20,000

โครงการควบ
คุม/ป้องกันโรคติดต่อ 70,000

โครงการงานประเพณี
ตําบลหนองพันทา 450,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษี 83,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน

10,000 10,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบบูรณาการ
ตําบลหนองพันทา

610,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 20,000 20,000

โครงการประกวดหมู่
บ้านตําบลหนองพันทา 250,000

โครงการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าภายใน
สํานักงาน

5,000 5,000

โครงการฝึกทบทวน 
อปพร.ตําบลหนองพัน
ทา

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกียวกับการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

35,000 35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา 20,000

โครงการพัฒนาตาม
แผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
โครงการพัฒนา
องค์กร(OD)ชีวิตเบิก
บานการทํางานเป็นสุข

โครงการร่วมมือ
รณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

70,000

โครงการรักษาความ
สะอาดถนนสายหลัก
สายรองและชุมชน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองพันทา

50,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 100,000

โครงการวันผู้สูงอายุ 200,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การเพือเอาชนะยาเสพ
ติด

30,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนกลุ่มพัฒนาสตรี 30,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนตามนโยบายแห่ง
รัฐ

โครงการสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลหนองพัน
ทา

20,000

โครงการหน่วยจัดเก็บ
ภาษีเคลือนที

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 10,000 10,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครืองแต่งกาย 50,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา 20,000

โครงการพัฒนาตาม
แผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

5,000 5,000

โครงการพัฒนา
องค์กร(OD)ชีวิตเบิก
บานการทํางานเป็นสุข

20,000 20,000

โครงการร่วมมือ
รณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

70,000

โครงการรักษาความ
สะอาดถนนสายหลัก
สายรองและชุมชน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองพันทา

50,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 10,000 10,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 100,000

โครงการวันผู้สูงอายุ 200,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การเพือเอาชนะยาเสพ
ติด

30,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนกลุ่มพัฒนาสตรี 30,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนตามนโยบายแห่ง
รัฐ

30,000 30,000

โครงการสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลหนองพัน
ทา

20,000

โครงการหน่วยจัดเก็บ
ภาษีเคลือนที 15,000 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000 150,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครืองแต่งกาย 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 160,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,747,574

วัสดุก่อสร้าง 80,000 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 30,000 20,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศ

โครงการจัดซือตู้เหล็ก 
2 บาน

ตู้เหล็กบานทึบและ
บานกระจก 8,000

ผ้าม่าน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)
เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 80,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 360,000 360,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,747,574

วัสดุก่อสร้าง 50,000 180,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 150,000 230,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 80,000 80,000

ค่าไฟฟ้า 500,000 500,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศ 130,000 130,000

โครงการจัดซือตู้เหล็ก 
2 บาน 22,000 22,000

ตู้เหล็กบานทึบและ
บานกระจก 8,000

ผ้าม่าน 6,000 6,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก 21,000 21,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

7,900 7,900

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์

4,300 4,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองสํารองไฟ 2,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 20,000 150,000 20,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 
4 ล้อ แบบดับเบิลแค๊บ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล

กล้องวีดีโอ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 
11 บ้านพัฒนาพร

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 
5 บ้านหนองนาคํา

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 
10 บ้านโนนโพธิศรี

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 3 
บ้านโพนทอง

250,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยู ภาย
ในหมู่บ้าน  หมู่ที 2  
บ้านห้วยลึกเหนือ

200,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยู ภาย
ในหมู่บ้าน  หมู่ที 8 
บ้านป่าไร่

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองสํารองไฟ 5,900 8,400

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 60,000 250,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 
4 ล้อ แบบดับเบิลแค๊บ

957,000 957,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล 13,600 13,600

กล้องวีดีโอ 29,990 29,990

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 
11 บ้านพัฒนาพร

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 
5 บ้านหนองนาคํา

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 
10 บ้านโนนโพธิศรี

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 3 
บ้านโพนทอง

250,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยู ภาย
ในหมู่บ้าน  หมู่ที 2  
บ้านห้วยลึกเหนือ

200,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยู ภาย
ในหมู่บ้าน  หมู่ที 8 
บ้านป่าไร่

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า 
K)

20,000

โครงการต่อเติมซ่อม
แซม ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที 
7  บ้านขีเหล็กใหญ่

200,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

โครงการต่อเติม
กันสาดด้านหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโนน
โพธิ

60,000

โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคมบ้านหนอง
พันทา  หมู่ที 6 บ้าน
หนองพันทา

80,000

โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคมประจําหมู่
บ้าน  หมู่ที 9 บ้านโนน
ม่วง

200,000

โครงการต่อเติมหลังคา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
โพธิศรีมงคล

30,000

โครงการติดตังฝ้า
เพดานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดทองสุทธาวาส

30,000

โครงการปรับปรุงรัว 
ฉาบปูน ทาสี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

30,000

โครงการปรับปรุง
สถานทีประกอบอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ศิลาราษฎร์

40,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า 
K)

20,000

โครงการต่อเติมซ่อม
แซม ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที 
7  บ้านขีเหล็กใหญ่

200,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

โครงการต่อเติม
กันสาดด้านหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโนน
โพธิ

60,000

โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคมบ้านหนอง
พันทา  หมู่ที 6 บ้าน
หนองพันทา

80,000

โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคมประจําหมู่
บ้าน  หมู่ที 9 บ้านโนน
ม่วง

200,000

โครงการต่อเติมหลังคา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
โพธิศรีมงคล

30,000

โครงการติดตังฝ้า
เพดานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดทองสุทธาวาส

30,000

โครงการปรับปรุงรัว 
ฉาบปูน ทาสี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

30,000

โครงการปรับปรุง
สถานทีประกอบอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ศิลาราษฎร์

40,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อม
แซม/ปรับปรุงสิงก่อ
สร้าง อบต.หนองพัน
ทา

โครงการบํารุงรักษา
ปรับปรุงต่อเติมซ่อม
แซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

80,000

โครงการบํารุงรักษา
และปรับปรุงทีดินและ
สิงก่อสร้าง

1,500,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างรัว
คอนกรีตบล็อกล้อม
รอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองพันทา 
หมู่ที 6 บ้านหนองพัน
ทา

30,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานใน
เขตตําบลหนองพันทา

240,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพือการเกษตร 
หมู่ที 1  บ้านห้วยลึก

250,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตํา หมู่ที 8  
บ้านป่าไร่

50,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตําภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 11  บ้าน
พัฒนาพร

170,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อม
แซม/ปรับปรุงสิงก่อ
สร้าง อบต.หนองพัน
ทา

50,000 50,000

โครงการบํารุงรักษา
ปรับปรุงต่อเติมซ่อม
แซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

80,000

โครงการบํารุงรักษา
และปรับปรุงทีดินและ
สิงก่อสร้าง

1,500,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างรัว
คอนกรีตบล็อกล้อม
รอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองพันทา 
หมู่ที 6 บ้านหนองพัน
ทา

30,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษา 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานใน
เขตตําบลหนองพันทา

240,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพือการเกษตร 
หมู่ที 1  บ้านห้วยลึก

250,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตํา หมู่ที 8  
บ้านป่าไร่

50,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตําภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 11  บ้าน
พัฒนาพร

170,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตัง
เพิมเติมภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที 12  บ้านโนน
แก้วน้อย

250,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าส่องสว่างติดตัง
เพิมเติม  หมู่ที 9  บ้าน
โนนม่วง

50,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าส่องสว่างติดตัง
เพิมเติม ภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 2  บ้านห้วย
ลึกเหนือ

50,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที 7  บ้าน
ขีเหล็กใหญ่

50,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 4  บ้าน
โนนแก้ว

250,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆของอําเภอโซ่
พิสัย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 85,000

โครงการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
อําเภอโซ่พิสัย(ศป.ปส
.อ.โซ่พิสัย)

โครงการพัฒนา/อบรม
หมู่บ้านชุมชนและมวล
ชนสัมพันธ์ป้องกันยา
เสพติด
โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

85,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตัง
เพิมเติมภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที 12  บ้านโนน
แก้วน้อย

250,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าส่องสว่างติดตัง
เพิมเติม  หมู่ที 9  บ้าน
โนนม่วง

50,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าส่องสว่างติดตัง
เพิมเติม ภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 2  บ้านห้วย
ลึกเหนือ

50,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที 7  บ้าน
ขีเหล็กใหญ่

50,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 4  บ้าน
โนนแก้ว

250,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆของอําเภอโซ่
พิสัย

20,000 20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 85,000

โครงการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
อําเภอโซ่พิสัย(ศป.ปส
.อ.โซ่พิสัย)

20,000 20,000

โครงการพัฒนา/อบรม
หมู่บ้านชุมชนและมวล
ชนสัมพันธ์ป้องกันยา
เสพติด

20,000 20,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

85,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอบรมสัมมนา
คุณธรรม จริยธรรมนัก
เรียนเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนดีศรีตําบล

15,000

โครงการอาหารกลาง
วันนักเรียนโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน (สพฐ.)

2,788,000

โครงการอุดหนุน
กาชาดจังหวัดบึงกาฬ

รวม 11,580,000 150,000 1,250,000 60,000 7,049,880 420,000 3,364,680 14,102,724
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอบรมสัมมนา
คุณธรรม จริยธรรมนัก
เรียนเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนดีศรีตําบล

15,000

โครงการอาหารกลาง
วันนักเรียนโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน (สพฐ.)

2,788,000

โครงการอุดหนุน
กาชาดจังหวัดบึงกาฬ 20,000 20,000

รวม 237,940 11,768,470 49,983,694
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