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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  งานบริหารทั่วไป รวม 8,233,240 บาท 

    งบบุคลากร รวม 6,161,940 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,493,920 บาท 

      เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

      

     เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน    514,080   บาท 
 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้  514,080   บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของ 
 1.นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 244,800 บาท  
 2.รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนที่ 1 จ านวน 134,640 บาท 
 3.รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนที่ 2 จ านวน 134,640 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 

      

      เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

    เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก   จ านวน     42,120   บาท 
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้ 42,120 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าประจ าต าแหน่ง 
1.นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 21,000 บาท  
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนที่ 1 จ านวน 10,560 บาท 
3.รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนที่ 2 จ านวน 10,560 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 

      

      เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  จ านวน    42,120    บาท 
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งไว้ 42,120 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของ 
1.นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 21,000 บาท  
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนที่ 1 จ านวน 10,560 บาท 
3.รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนที่ 2 จ านวน 10,560 บาท 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 

      เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 86,400 บาท 

      

    เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบล           
จ านวน 86,400 บาท 
ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล     
ตั้งไว้  86,400 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 

      

      เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,809,200 บาท 

      

    เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 1,809,200 บาท 
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ตั้งไว้ 1,809,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ 
1.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเงิน 140,000 บาท 
2.รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเงิน 114,000 บาท 
3.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 17 คน เป็นเงิน 1,468,800 บาท 
4.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 86,400 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 
 

      

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,668,020 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,324,400 บาท 

      

    เงินเดือนพนักงาน                   จ านวน   2,324,400 บาท 
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ตั้งไว้  2,324,400 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
จ านวน  8  ต าแหน่ง ได้แก่ 
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1.นักบริหารงาน อบต.(ปลัด อบต.) เป็นเงิน 512,280 บาท 
2.นักบริการงานทั่วไป(หัวหน้าส านักปลัด) เป็นเงิน 402,660 บาท  
3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเงิน 222,240 บาท 
4.นิติกร เป็นเงิน 218,400 บาท 
5.นักทรัพยากรบุคคล เป็นเงิน 382,740 บาท 
6.นักพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 222,240 บาท 
7.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นเงิน 165,180 บาท 
8.เจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 198,660 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 660 บาท 

      

    - เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานส่วนต าบล (ค่าครองชีพ จพง.ป้องกันฯ)  
เป็นเงิน 660 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 210,000 บาท 

      

    เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน   210,000   บาท 
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้ 210,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลสายงานบริหาร 
ตั้งแต่ระดับต้น ขึ้นไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบึง
กาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 21)  
ลงวันที่ 11 เมษายน 2559  

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,072,960 บาท 

      

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน   1,072,960   บาท 
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้  1,072,960   บาท   
แยกเป็น 
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1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้    738,960  บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  
จ านวน 5 ต าแหน่ง ได้แก่ 
1.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย  เป็นเงิน 223,320 บาท 
2.ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 30,000 บาท 
3.พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง เป็นเงิน 171,360 บาท 
4.พนักงานขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ เป็นเงิน 174,000 บาท 
5.นักการภารโรง เป็นเงิน 140,280 บาท 
2.ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 274,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและ
ปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 ต าแหน่ง 
1.คนงานทั่วไป     จ านวน 1  อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท 
2.ยาม    จ านวน  1   อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท 
3.พนักงานดับเพลิง จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน 58,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท 

      

    เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน    60,000  บาท   
ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างตั้งไว้ 60,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

    งบด าเนินงาน รวม 1,784,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 454,000 บาท 

      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 216,000 บาท 

      

    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน  216,000  บาท 
ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษแก่ พนักงาน ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
3. ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
4. ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
5. เงินรางวัล 
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6. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง 
7. เงินค่าท าขวัญฝ่าอันตราย 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
2. หนังสือส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859  
ลงวันที ่29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
3. หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.2/2 380   
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  
4. หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27   
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0819.2/ว 3811  ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน   20,000     บาท 
ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่มา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
รวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบฯก าหนด 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว2409  
ลว 17 พ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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      ค่าเช่าบ้าน จ านวน 198,000 บาท 

      

    ค่าเช่าบ้าน จ านวน 198,000  บาท 
  ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
รวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ที่มีสิทธิเบิกได้?ตามท่ีระเบียบฯก าหนด 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

      

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน  20,000  บาท 
ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ 
พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า รวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมาย  
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบฯก าหนด 
-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้ 
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยว 
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

      

      ค่าใช้สอย รวม 1,140,000 บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 150,000 บาท 

      
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน  150,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 
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1. ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง 
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3. ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
5. ค่าถ่ายเอกสาร  เย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือหรือข้อบัญญัติต าบล ต่างๆ 
6. ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
7. ค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 ต าแหน่ง 
8. ค่าจ้างเหมาบริการ คนงาน (ประจ ารถบรรทุกน้ า)  2 ต าแหน่ง 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก มท 0808.2/ว 1657  ลว
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลว
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

      รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 30,000 บาท 

      

    รายจ่ายเพื่อการรับรองและพิธีการ จ านวน  30,000  บาท 
1. ค่ารับรอง  ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคล 
หรือคณะบุคคลที่มาเยี่ยมชมกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือ 
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งของขวัญหรือของที่ระลึก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 
2. ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ  
ในการเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่นและประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่รับ 
ค าสั่งและปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 
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      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

        ค่าจัดงานรัฐพิธีและพิธีการต่างๆ จ านวน 30,000 บาท 

      

    ค่าจัดงานรัฐพิธีต่างๆ จ านวน    30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน นิทรรศการ ตลอดจนกิจกรรมบ าเพ็ญ 
สาธารณะประโยชน์เพื่อเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาใน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 163 ข้อ 10 

      

        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 60,000 บาท 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน   60,000  บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
ของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง อปพร. 
และบุคคลที่เก่ียวข้อง ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการ  ได้แก่เบี้ยเลี้ยง 
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าอ่ืนๆ ทีร่ะเบียบฯกฎหมายก าหนด 
-  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559 

      

        ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 60,000 บาท 

      

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน  60,000 บาท 
เป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรมและสัมมนา 
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

        ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด จ านวน 600,000 บาท 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
จ านวน   600,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร กรณีเลือกตั้งต าแหน่งที่ว่าง 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

        โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ จ านวน 20,000 บาท 

      

    โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าด าเนินงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการ  สร้างความรัก ความ
สามัคคีเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริต่างๆ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1347 ลว
วันที่ 19 พฤษภาคม 2541   เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555  
เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0313.4/ว 2128 ลว
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557เรื่องการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0313.4/ว 1503 ลว
วันที่ 17 มิถุนายน 2557เรื่องแนวทางการด าเนินการตามภารกิจปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 139 ข้อ 5 

      

        
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

    ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือเป็นค่าด าเนินงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 156 ข้อ 13 

      

        โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนต าบลหนองพันทา จ านวน 20,000 บาท 

      

    โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนต าบลหนองพันทาแบบยั่งยืน 
จ านวน 20,000 บาท เพ่ือเป็นค่าด าเนินงานและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 145 ข้อ 7 
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        โครงการส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายแห่งรัฐ จ านวน 30,000 บาท 

      

    โครงการส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายแห่งรัฐ จ านวน 30,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าด าเนินงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการ  เร่งด่วนจากรัฐบาลและอ่ืน  ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 161 ข้อ 1 

      

        โครงการอบรมกฎหมายให้แก่บุคลากรและประชาชน จ านวน 20,000 บาท 

      

    รายจ่ายเพื่อโครงการอบรมกฎหมายให้แก่บุคลากรและประชาชน  
ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือเป็นค่าด าเนินงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 156 ข้อ 16 

      

        
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ให้กับคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง อบต. หนองพันทา 

จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือเป็นค่าด าเนินงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 157 ข้อ 18 

      

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000 บาท 

      

    ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม    จ านวน  80,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าด าเนินงานและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง บ ารุงรักษาและ 
ซ่อมแซมต่างๆ ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752  
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
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ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 151 ข้อ 7 

      ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท 

      

    ประเภทค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ 
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธง และอ่ืนๆที่จ าเป็นใช้ในส านักงาน 
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ 
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 154 ข้อ 6 

      

      วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 30,000 บาท 

      

    ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 30,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า และอ่ืนๆ 
 -  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 154 ข้อ 6 

      

      วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 

      
    ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้อัด อิฐ ปูน  ทราย และอ่ืนๆ  
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
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1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ 
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 154 ข้อ 6 

      วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

      

    ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์   
ป้ายรณรงค์งานราชการต่างๆเป็นต้น 
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ 
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 154 ข้อ 6 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

    ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล และ
อุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่ กับเครื่องคอมพิวเตอร์  
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ 
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 154 ข้อ 6 
 
 
 
 
 
 

      



~ 82 ~ 
 

ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ย พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองพนัทา อ าเภอโซพ่ิสยั จงัหวดับงึกาฬ 

 

    งบลงทุน รวม 67,300 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 67,300 บาท 

      ครุภัณฑ์ส านักงาน       

        ตู้เก็บเอกสาร แบบ 20 ช่อง จ านวน 1 หลัง จ านวน 5,000 บาท 

      

    ตู้เก็บเอกสาร แบบ 20 ช่อง จ านวน 1 หลัง     จ านวน  5,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 20 ช่อง จ านวน 1 หลัง 
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
-  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
ส านักงาน ประจ าปี พ.ศ. 2561 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 190 ข้อ 1 

      

        ตู้เก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง จ านวน 1 หลัง จ านวน 7,000 บาท 

      

    ตู้เก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง จ านวน 1 หลัง     จ านวน  7,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  แบบ 40 ช่อง จ านวน 1 หลัง 
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ 
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
-  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
ส านักงาน ประจ าปี พ.ศ. 2561 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 190 ข้อ 1 

      

        ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 2 หลัง จ านวน 11,000 บาท 

      

    ตู้เก็บเหล็ก 2 บาน จ านวน 2  หลัง     จ านวน  11,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซื้อตู้เหล็กส าหรับจัดเก็บเอกสาร  จ านวน 2 หลัง 
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-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ 
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
-  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
ส านักงาน ประจ าปี พ.ศ. 2561 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 190 ข้อ 1 

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

        คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ านวน 30,000 บาท 

      

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ             จ านวน  30,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่า คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (ขนาดจอภาพ
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมใช้งาน 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
ดีกว่า ดังนี้ 
1) มีหน่วยแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ
ชนิด SoLid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 จ านวน 1
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หน่วย Base – T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
-  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัล เพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 190 ข้อ 6 

 

        เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 4,300 บาท 

      

    เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)   
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 4,300 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์   
จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต  
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อ
นาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที  
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom   
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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-  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 190 ข้อ 7 

        เครื่องส ารองไฟ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เครื่องส ารองไฟ จ านวน    10,000 บาท 
         เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน  4 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีก าลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
-  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 190 ข้อ 8 
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ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ย พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองพนัทา อ าเภอโซพ่ิสยั จงัหวดับงึกาฬ 

 

    งบรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

      รายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

      รายจ่ายอื่น       

        ค่าจ้างท่ีปรึกษา จ านวน 20,000 บาท 

      

    รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท 
ค่าจ้างท่ีปรึกษา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าให้ค าปรึกษา 
ค่าด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวเนื่อง ฯลฯ 
 

      

    งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

        โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆของอ าเภอโซ่พิสัย จ านวน 40,000 บาท 

      

      อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโซ่พิสัย เพ่ือการจัดงานรัฐพิธีต่างๆของ 
  อ าเภอโซ่พิสัย ประจ าปีงบประมาณ2564  จ านวน 40,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 162 ข้อ 5 

      

        โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 30,000 บาท 

      

    อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโซ่พิสัย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา 
เสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2564  จ านวน 30,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 163 ข้อ 9 

      

        โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ จ านวน 30,000 บาท 

      

    อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโซ่พิสัย โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ประจ าปีงบประมาณ 2564  จ านวน 30,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 163 ข้อ  
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ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ย พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองพนัทา อ าเภอโซพ่ิสยั จงัหวดับงึกาฬ 

 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 162 ข้อ 5 

        โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสให้พ่ึงตนเองได้ จ านวน 20,000 บาท 

      

     โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสให้พ่ึงตนเองได้ จ านวน  20,000 บาท 
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโซ่พิสัย โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ยากไร้  
ผู้ด้อยโอกาสให้พ่ึงตนเองได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564  จ านวน 20,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 162 ข้อ 7 

      

        
อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรโซ่พิสัย โครงการพัฒนา/อบรมหมู่บ้านชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดและวินัยจราจร 

จ านวน 20,000 บาท 

      

    อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรโซ่พิสัย ตามโครงการพัฒนา/อบรมหมู่บ้านชุมชนและมวลชน 
สัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดและวินัยจราจร ประจ าปีงบประมาณ 2564  
จ านวน 20,000 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 162 ข้อ 5 

      

      เงินอุดหนุนเอกชน       

        โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มพัฒนาบาทบาทสตรีต าบลหนองพันทา จ านวน 40,000 บาท 

      

    อุดหนุนกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีต าบลหนองพันทา  ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มพัฒนาบาทบาทสตรีต าบลหนองพันทา ประจ าปีงบประมาณ 2564  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 161 ข้อ 4 
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ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ย พ.ศ.2564 
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      เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       

        อุดหนุนกาชาดจังหวัดบึงกาฬ จ านวน 20,000 บาท 

      

    อุดหนุนกาชาดจังหวัดบึงกาฬ โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
แก่ผู้ประสบความเดือดร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
จ านวน  20,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559/ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 161 ข้อ 3 
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ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ย พ.ศ.2564 
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  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

    งบด าเนินงาน 

      ค่าใช้สอย 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

        โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   จ านวน  10,000  บาท 

      

    รายจ่ายเพื่อโครงการจัดประชุมประชาคมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือจัดท า ทบทวน และปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และ 
การตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิด ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร   ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า 
โครงการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการสนับสนุนการจัดท าแผนหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือให้ 
ได้มาซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สามารถถัวเฉลี่ยได้) 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2559 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.2/ว 22938  
ลงวันที่ 29 มกราคม 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.2/ว 5797  
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.3/ว22938 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เรื่องตอบข้อ
หารือการปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
8. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว167  
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560  เรื่อง เผยแพร่เอกสารประเด็นค าถาม แนวทางปฏิบัติในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1  
9. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.3/ว22938 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เรื่องตอบข้อ
หารือการปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 153  ข้อ 2 
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ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ย พ.ศ.2564 
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  งานบริหารงานคลัง รวม 4,105,240 บาท 

    งบบุคลากร รวม 2,463,140 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,463,140 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,561,800 บาท 

      

    เงินเดือนพนักงาน       จ านวน   1,561,800  บาท 
        ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 6 อัตรา ได้แก่ 
1. ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นักวิชาการคลัง 
3. นักวิชาการเงินและบัญชี 
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
5. เจ้าพนักงานพัสดุ 
6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
-   เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138   
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

      

      เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 42,600 บาท 

      

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน         จ านวน     42,600  บาท 
ประเภท เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพ
ชั่วคราว ของพนักงานส่วนต าบล  
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบึง
กาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2558 และเงินที่ปรับเพิ่มส าหรับคุณวุฒิ
ที ่ก.พ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 25 เรื่อง การด าเนินการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.
2559 ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลง
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2547 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138   
ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

    เงินประจ าต าแหน่ง          จ านวน   42,000  บาท 
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วน
ต าบลสายงานบริหาร ตั้งแต่ระดับต้น ขึ้นไปที่ควรได้รับตามระเบียบก าหนด 
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบึงกาฬ  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6 ) ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 763,760 บาท 

      

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         จ านวน    763,760  บาท 
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 763,760 บาท แยกเป็น 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 655,760 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและ
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 5 ต าแหน่ง ดังนี้ 
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
5. พนักงานขับรถยนต์ 
2. พนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งไว้ 108,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานทั่วไป ต าแหน่งคนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/2138   
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

      

      เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 52,980 บาท 

      

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน     52,980  บาท 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 52,980 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่า
ครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138   
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
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    งบด าเนินงาน รวม 1,548,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท 

      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

      

    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   จ านวน    50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบล ดังนี้ 
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
3. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง 
4. เงินท าขวัญฝ่าอันตราย 
-  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
รายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
3. หนังสือส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
4. หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.2/2 380   
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  
5. หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27   
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปี 
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      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน   30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้าง รวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ที่ได้ปฏิบัติงานตามค าสั่งปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

      

         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน   20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2560 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น     (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 
5. หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522  
ลงวันที ่9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารงุการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
 

      

      ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 150,000 บาท 

      

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       จ านวน    150,000  บาท 
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งการบริการ ตั้งไว้  150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง 
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีต่าง ๆขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
5. ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือข้อบัญญัติต าบลต่าง ๆ  
6. ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล  
7. ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ในการจัดท าแผนที่ภาษี 
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-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก มท 0808.2/ว 1657   
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน    50,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง ที่ได้รับ
มอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการ ได้แก่ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ  
และค่าอ่ืน ๆ ที่ระเบียบกฎหมายก าหนด 
-  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 
5. หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที ่มท 0809.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561  
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้า
รับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

        ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 60,000 บาท 

      
    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา          จ านวน    60,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรมและสัมมนาที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล  
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-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

        ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน   50,000  บาท 
ประเภทรายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น  รถยนต์ส่วนกลาง   
เครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752  
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20  
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

      

        โครงการหน่วยจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จ านวน 20,000 บาท 

      

    โครงการหน่วยจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน และจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจ าปี 2561 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 153 ข้อ 3 
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      ค่าวัสดุ รวม 530,000 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท 

      

         วัสดุส านักงาน      จ านวน        80,000  บาท 
ประเภทวัสดุส านักงาน ตั้งไว้ 80,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
คลัง เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นที่ใช้ในส านักงาน 
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 154 ข้อ 6 

      

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 400,000 บาท 

      

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         จ านวน    400,000  บาท 
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 400,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลเช่น น้ ามันดีเซล น้ ามัน
เบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ ามันเครื่อง ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 154 ข้อ 6 
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      วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

    ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์ท่ีใช้ควบคู่กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 154 ข้อ 6 
 

      

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 588,000 บาท 

      ค่าไฟฟ้า จ านวน 500,000 บาท 

      

    ประเภทค่าไฟฟ้า  ตั้งไว้ 500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองพันทา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สายตรวจประปา และไฟฟ้าสาธารณะ
ส่วนเกิน  
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1003  
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับ
แจ้งให้ช าระหนี้ 

      

      ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 80,000 บาท 

      

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม      จ านวน     80,000  บาท 
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 80,000 บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการ
สื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้ง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและสื่อสารอ่ืน ๆ เช่น ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และ
ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน
เกี่ยวกับการใช้บริการ  
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1003  
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ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับ
แจ้งให้ช าระหนี้ 

      ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 3,000 บาท 

      

         ค่าบริการโทรศัพท์       จ านวน       3,000  บาท 
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์  ตั้งไว้ 3,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐานและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และรวมถึงการใช้บริการค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย    
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1003  
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับ
แจ้งให้ช าระหนี้  

      

      ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

          ค่าบริการไปรษณีย์      จ านวน        5,000  บาท 
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)  
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1003 
 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับ
แจ้งให้ช าระหนี้ 
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    งบลงทุน รวม 94,100 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 94,100 บาท 

      ครุภัณฑ์ส านักงาน       

        โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 11,000 บาท 

      

    โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน  จ านวน 2 หลัง ตั้งไว้ 11,000 บาท เพ่ือจัดซื้อตู้
เหล็ก ขนาด  2 บาน   มีมือจับชนิดบิด  มีแผ่นปรับระดับ  3  ชิ้น  คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จ านวน 2 หลัง  
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 192 ข้อ 52 

      

        โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ- บานกระจก จ านวน 7,000 บาท 

      

    ตู้เอกสารบนกระจกล่างทึบ  จ านวน 1 หลัง ตั้งไว้ 7,000 บาท เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารบานเลื่อนบนกระจก ด้านล่างเป็นบานเปิดทึบ ตอนบนมีชั้นวางสองชั้น และ
ตอนล่างมีชั้นวางสองชั้น  
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 192 ข้อ 52 
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      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

        เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ านวน 60,000 บาท 

      

    คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ             จ านวน     60,000  บาท 
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (ขนาดจอภาพไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง  พร้อมอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน 
 คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน 
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz  และทีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB   
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้  
 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 
 2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ
ชนิด SoLid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวน 
 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
  -  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 
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ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561   
4. เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 192 ข้อ 54       
        เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 8,600 บาท 

      

    เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)      จ านวน  8,600 บาท 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 2 เครื่อง 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 ? 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อ
นาท ี(ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Leger และ Custom 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
-  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 192 ข้อ 55 
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        เครื่องส ารองไฟ จ านวน 7,500 บาท 

      

    เครื่องส ารองไฟฟ้า     จ านวน  7,500.00 บาท 
 เครื่องส ารองไฟฟ้า ตั้งไว้ 7,500 บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารอง
ฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน  3  เครื่อง   
คุณลักษณะพื้นฐาน   
-  มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
-  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
ข้อ 1-2 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 192 ข้อ 56 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 10,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

        โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือเป็นค่าด าเนินงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการรณรงค์  สร้าง
จิตส านึก ให้บริการต่างๆ และป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา 
 และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 139 ข้อ 1 
 

      

  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 130,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 130,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

        โครงการจัดตั้ง/อบรม ทบทวน อปพร.ต าบลหนองพันทา จ านวน 80,000 บาท 

      

    ค่าใช้สอย รวม  80,000   บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการจัดตั้ง/อบรมทบทวน อปพร.อบต.หนองพันทา จ านวน  80,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อโครงการจัดตั้ง อปพร.อบต.หนองพันทา ตั้งไว้ 80,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าด าเนินงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการ   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 139 ข้อ 3  
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      ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

      วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 50,000 บาท 

      

    ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับ อปพร. และเจ้าหน้าที่ 
ประจ าศูนย์ อปพร.อบต.หนองพันทา 
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 164 ข้อ 1 
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แผนงานการศึกษา 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,918,180 บาท 

    งบบุคลากร รวม 967,180 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 967,180 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จ านวน 815,760 บาท 

      

    เงินเดือนพนักงาน จ านวน    815,760 บาท 
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  815,760 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ให้แก่ พนักงานส่วน
ต าบล จ านวน  2 ต าแหน่ง  ได้แก่  
1. นักบริหารงานการศึกษา (ผู้อ านวยการกองการศึกษา)   
2. นักวิชาการศึกษา   
-   เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558         
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  

      

      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

    เงินประจ าต าแหน่ง รวม 42,000   บาท 
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว้  42,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง
ของพนักงานส่วนต าบลสายงานบริหาร 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบึง
กาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 21) ลง
วันที่ 11 เมษายน 2559 

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 88,000 บาท 

      

        ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รวม  88,000  บาท 
    ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  88,000  บาท  แยกเป็น 
    1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้ 88,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  2  ต าแหน่ง  ได้แก่ 
   1. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา   
   2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
     -  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/2 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม    2558 
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เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

      เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 21,420 บาท 

      

    เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง รวม 21,420  บาท 
 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้  21,420 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าครอง
ชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
  - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.   
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    งบด าเนินงาน รวม 536,200 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 136,200 บาท 

      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 80,000 บาท 

      

    ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   จ านวน 80,000  บาท 
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบล  ตั้งไว้  80,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
   1. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
   2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
   3. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง 
   4. เงินท าขวัญฝ่าอันตราย 
-  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
2. หนังสือส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
3. หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0809.2/2 380  ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558   
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
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พนักงานจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  
4. หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0809.3/ว 27  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน     10,000  บาท 
ประเภทเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
ตั้งไว้  10,000  บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ให้แก่  พนักงานส่วนต าบล,พนักงานจ้าง  รวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมายที่ได้
ปฏิบัติงานตามค าสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
2409 ลว 17 พ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

      ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท 

      

    ค่าเช่าบ้าน     จ านวน    42,000  บาท 
ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 42,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
รวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ที่มีสิทธิเบิกได้รับตามระเบียบฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862  
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 4,200 บาท 

      

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   จ านวน     4,200  บาท 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้ 4,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลรวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ 
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-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้ 
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2560 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น     (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549  

      ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 180,000 บาท 

      

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน  180,000   บาท 
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 180,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ดังนี้ 
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
4. ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือต่างๆ 
5. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก  
มท 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
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      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ             จ านวน   50,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง ที่
ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการ  ได้แก่ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและ
ค่าอ่ืนๆ ที่ระเบียบกฎหมายก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559 

      

        ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 50,000 บาท 

      

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา       จ านวน   50,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ในการฝึกอบรมและสัมมนาที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

        โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 

      

      โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
จ านวน   20,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 130 ล าดับที ่7 

      

        โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา จ านวน 20,000 บาท 

      

    โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา        จ านวน 20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมพัฒนาครูและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 166 ล าดับที ่2 
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      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน    20,000   บาท 
รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ปกติ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรก
ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่  
มท 0808.2/ว 1657ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 164 ล าดับที ่2 
 

      

      ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

       วัสดุส านักงาน   จ านวน     30,000   บาท 
ประเภทวัสดุส านักงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานใน
การปฏิบัติราชการของกองการศึกษา เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอ่ืนๆ  
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
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และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 164 ล าดับที ่ 1    

      วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

    วัสดุก่อสร้าง    จ านวน     10,000  บาท  
ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ
เช่น ไม้อัด อิฐ ปูน ทราย กระเบื้องและอ่ืนๆ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 164 ล าดับที่ 1 

      

      วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

    วัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน  20,000  บาท 
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น  หมึกเครื่องพิมพ์  แผ่นบันทึกข้อมูล  และอุปกรณ์ท่ีใช้ควบคู่กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 164 ล าดับที่ 1 
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ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ย พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองพนัทา อ าเภอโซพ่ิสยั จงัหวดับงึกาฬ 

 

    งบลงทุน รวม 414,800 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 3,200 บาท 

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

        เครื่องสแกนเนอร์ จ านวน 3,200 บาท 

      

    สแกนเนอร์  จ านวน   3,200  บาท 
  เพ่ือจัดซื้อสแกนเนอร์ ตั้งไว้ 3,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์  
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800 X 4,800 dpi 
  - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ฉบับเดือนมีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 หน้า 16 
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ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ย พ.ศ.2564 
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      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 411,600 บาท 

      อาคารต่าง ๆ       

        โครงการจัดซื้อมุ้งลวดพร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพันทา จ านวน 9,500 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมุ้งลวดพร้อมติดตั้ง จ านวน 24.50 ตารางเมตร ตามรูปแบบและ

บัญชีประมาณราคาขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองพันทา 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 131 ล าดับที ่10 

      

        โครงการติดตั้งตาข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีมงคล จ านวน 4,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งตาข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีมงคล  
ติดตั้งตาข่าย จ านวน 14.30 ตารางเมตร ตามรูปแบบและบัญชีประมาณราคาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 135 ล าดับที ่37 

      

      ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

        
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกล้อมรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพันทา หมู่ที่ 6 
บ้านหนองพันทา 

จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่าย เป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อครอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพัน
ทา กว้าง 2.50 เมตร สูง 2.00 เมตร ยาว 9.50 เมตร ตามรูปแบบและบัญชีประมาณ
ราคาขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองพันทา  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 131 ล าดับที่ 9 

      

        โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนโพธิ์ จ านวน 47,500 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนน
โพธิ์ กว้าง 2.50 เมตร สูง 2.00 เมตร ยาว 24.70 เมตร ตามรูปแบบและบัญชี
ประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 131 ล าดับที ่12 

      

        โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาราษฎร์ จ านวน 149,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาราษฎร์ ขนาด
กว้างเฉลี่ย 19.00 เมตร ยาว 20.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่เฉลี่ย 
รวมไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและบัญชีประมาณราคาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 132 ล าดับที ่17 
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ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ย พ.ศ.2564 
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      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       

        โครงการท ารางน้ าฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไร่โนนม่วง จ านวน 11,300 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าท ารางน้ าฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไร่ 
โนนม่วง ขนาด 5 นิ้ว ยาว 25.50 เมตร ตามรูปแบบและบัญชี 
ประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 131 ล าดับที ่12 

      

        โครงการท ารางน้ าฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพันทา จ านวน 16,800 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งรางระบายน้ าฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพันทา  
ขนาด 5 นิ้ว ยาว 38.00 เมตร ตามรูปแบบและบัญชีประมาณราคาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองพันทา 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 135 ล าดับที ่35 

      

        โครงการบ ารุงรักษาปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 100,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองพันทา  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 164 ล าดับที ่3  

      

        โครงการปูพื้นกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีมงคล จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าปูพ้ืน กระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีมงคล พ้ืนที่ปูกระเบื้อง
ไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร ตามรูปแบบ 
และบัญชีประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 134 ล าดับที ่29 

      

        โครงการปูพื้นกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวัดทองสุทธาวาส จ านวน 23,500 บาท 

      

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าปูพ้ืนกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทองสุทธาวาส พ้ืนที่ปูกระเบื้อง
ไม่น้อยกว่า 49.50 ตารางเมตร ตาม  รูปแบบและบัญชีประมาณราคาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองพันทา   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 134 ล าดับที ่32 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 12,932,238 บาท 

  งบบุคลากร รวม 6,479,320 บาท 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,479,320 บาท 

    เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,248,680 บาท 

    

     เงินเดือนพนักงาน          จ านวน   3,248,680  บาท 
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  3,248,680  บาท  
เพ่ือจ่าย เป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ให้แก่ พนักงานส่วน
ต าบลต าแหน่ง ครู จ านวน  10 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม2563 
 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

      

    เงินวิทยฐานะ จ านวน 420,000 บาท 

    

    ค่าวิทยฐานะ         จ านวน    420,000  บาท 
ค่าวิทยฐานะ ตั้งไว้ 420,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้พนักงานครูใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าแหน่งครูให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนส าหรบัสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

      

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,426,640 บาท 

    

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รวม 2,426,640  บาท 
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  2,426,640  บาท  แยกเป็น  
    1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้ 1,692,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
(ผู้มีทักษะ)จ านวน  15  อัตรา(จัดสรรอัตราคนละ 9,400 บาทต่อเดือน) 
    2. พนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งไว้ 216,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก จ านวน  2  อัตรา (จัดสรรอัตราคน
ละ 9,000 บาทต่อเดือน) 
    3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ต้ัง
ไว้  518,640 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ
พนักงานจ้างของ อปท. และได้รับค่าตอบแทนรวมกับเงินค่าครองชีพแล้ว สูง
กว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที ่มท 0809.4/
ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 384,000 บาท 

    

    เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง รวม 384,000  บาท  
    1. เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ตั้งไว้ 360,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ต าแหน่งผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 15 อัตรา (จัดสรรอัตราคนละ 2,000 บาท) 
     2. เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป ต้ัง
ไว้ 24,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวต าแหน่งผู้ดูแล
เด็ก จ านวน 2 อัตรา (จัดสรรอัตราคนละ 1,000 บาท) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

      

  งบด าเนินงาน รวม 3,742,918 บาท 

    ค่าตอบแทน รวม 98,000 บาท 

    ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

    

             ค่าเช่าบ้าน       จ านวน    48,000  บาท 
ค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้ 48,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           -  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862  
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท 

    

           เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         จ านวน        50,000  บาท 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง คร ู 
  -  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้ 
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น     (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ที ่มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

      

    ค่าใช้สอย รวม 1,939,500 บาท 

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

      ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 64,500 บาท 

    

    ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน      64,500  บาท 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้ เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 150 คนๆละ 430 บาท/ปี รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 64,500 บาท  

      

      ค่าเครื่องแบบนักเรียน จ านวน 45,000 บาท 

    

    ค่าเครื่องแบบนักเรียน   จ านวน      45,000  บาท 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 150 คนๆละ 300 บาท/
ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0023.3/
ว 4579 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาทต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 136 ล าดับที่ 38 
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      ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จ านวน 425,000 บาท 

    

    ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)           จ านวน     425,000   บาท 
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอนวัสดุ
การศึกษา ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพัน
ทา ทั้ง 6 แห่ง จ านวน 250 คนๆละ 1,700 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น  425,000  บาท   
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0023.3/ว 4579 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาท
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 136 ล าดับที่ 38 

      

      ค่าหนังสือเรียน จ านวน 30,000 บาท 

    

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 150 คนๆละ 200 บาท/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0023.3/ว 4579 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาทต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 136 ล าดับที่ 38 

      

      ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จ านวน 1,225,000 บาท 

    

    เพ่ือจัดซื้ออาหารกลางวันเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตต าบลหนองพัน
ทา จ านวน 250 คนๆละ 20 บาท จ านวน 245 วัน  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0023.3/
ว 4579 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาทต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 129 ล าดับที ่4 

      

      ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 30,000 บาท 

    

    ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน      30,000  บาท 
     ค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 150 คนๆละ 200 บาท/
ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท  
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0023.3/ว 4579 ลง
วันที ่17 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจดังบประมาณรายจ่ายรองรบัเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(เฉพาะเทศบาทต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 136 ล าดับที่ 38 

      โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 100,000 บาท 

    

     โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ        จ านวน     100,000   บาท 
 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้ใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองพัน
ทา  
และอ่ืนๆ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 128 ล าดับที่ 2 

      

      โครงการส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบลหนองพันทา จ านวน 20,000 บาท 

    

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการและค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลหนองพันทา     
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 128 ล าดับที่ 1 

      

    ค่าวัสดุ รวม 1,705,418 บาท 

    ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,705,418 บาท 

    

          1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม )ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต.หนองพันทา ทั้ง 6  แห่ง รวม 250 คน X 260 วันๆละ 7.37 บาท 
เป็นเงิน 479,050 บาท 
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0023.3/ว 4579 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาทต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 129 ล าดับที่ 3 
     2) โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
เด็กเล็ก - ป.6 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม )ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
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ในเขต อบต.หนองพันทา ทั้ง 4  แห่ง รวม 640 คน X 260 วันๆละ 7.37 บาท  
เป็นเงิน 1,226,368 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0023.3/ว 4579 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาทต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 129 ล าดับที่ 3 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 2,710,000 บาท 

    เงินอุดหนุน รวม 2,710,000 บาท 

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

      โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 75,000 บาท 

    

    อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยลึก โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  จ านวน 15,000 บาท  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 167 ล าดับที่ 2 
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาจ านวน 15,000 บาท  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 167 ล าดับที่ 2 
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองพันทา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา จ านวน 15,000 บาท  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 167 ล าดับที่ 2 
อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา จ านวน 15,000 บาท  
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 167 ล าดับที่ 2 
อุดหนุนโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาจ านวน 15,000 บาท  
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 167 ล าดับที่ 2 

      

        โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 75,000 บาท 

      

    อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยลึก โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 15,000 บาท  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 167 ล าดับที่ 2  
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 15,000 บาท  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 167 ล าดับที่ 2  
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองพันทา โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 15,000 บาท 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 167 ล าดับที่ 2 
อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 15,000 บาท  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 167 ล าดับที่ 2 
อุดหนุนโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 15,000 บาท  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

        
โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) 

จ านวน 2,560,000 บาท 

      

    อุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  ตั้งไว้ 2,560,000 บาท ให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต
พ้ืนที่ต าบลหนองพันทา จ านวน 640คนๆละ 20 บาท จ านวน 200 วัน รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 2,560,000 บาท  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0023.3/ว 4579 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัด
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาทต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 129 ล าดับที 4                  
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แผนงานสาธารณสุข 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,381,800 บาท 

    งบบุคลากร รวม 1,216,800 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,216,800 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จ านวน 587,760 บาท 

      

    เงินเดือนพนักงาน จ านวน 587,760 บาท 
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ตั้งไว้ 587,760 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและ
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 
2 ต าแหน่ง ได้แก่ 
1. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
2. นักวิชาการสาธารณสุข 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืน เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท 
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและ
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนต าบลสายงานบริหาร 
ตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป ที่ควรได้รับตามระเบียบที่ก าหนด   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืน เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 539,040 บาท 

      

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 539,040 บาท 
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 539,040 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 ต าแหน่ง ได้แก่ 
1. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
3. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืน เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
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ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 

      

    เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 บาท 
ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 48,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน 
เพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ได้รับเงินเพิ่มค่า 
ครองชีพชั่วคราว   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    งบด าเนินงาน รวม 1,100,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท 

      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

      

    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 
อันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
3. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง 
4. เงินท าขวัญฝ่าอันตราย 
5. ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25557 

      

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท 
ประเภทเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน 
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมาย กรณีปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการตามค าสั่งหรือในกรณีพิเศษ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้พ.ศ. 2559 
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- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      ค่าเช่าบ้าน จ านวน 10,000 บาท 

      

    ค่าเช่าบ้าน จ านวน 10,000 บาท 
ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม
2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

      

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้  20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน 
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลรวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522  
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ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน      

      ค่าใช้สอย รวม 820,000 บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 200,000 บาท 

      

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 200,000 บาท 
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 200,000 บาท แยกเป็น  
ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการ
ก าจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือน
กันยายน 2564 จ านวน 12 เดือน โดยเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตาม
อัตราค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมูลฝอยในแต่ละเดือน โดยคิดอัตราค่าธรรมเนียม
ในการก าจัดกิโลกรัมละ 45 สตางค์  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้   50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่างๆ ดังนี้ 
1. ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล 
2. ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือต่างๆ 
3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
5. ค่าเบี้ยประกันภัยรถบรรทุกขยะ 
6. ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
7. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
8. ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
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      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้  30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง และบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง ที่ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติ
ราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงาน 
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง และบุคคลอื่นๆ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.2/ว 1797  
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ และการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

        ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 20,000 บาท 

      

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรมและสัมมนาของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

        โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการต าบลหนองพันทา จ านวน 420,000 บาท 

      

    โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการต าบลหนองพันทา จ านวน420,000 บาท  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมธนาคารขยะ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมธนาคารขยะ เช่น จัดอบรมให้ความรู้ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกและใช้
ประโยชน์จากขยะได้อย่างถูกต้อง 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 147 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ล าดับที่ 1  
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท0810.5/ 
ว627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/
ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/
ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0820.2/
ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอยพ.ศ. 2560  
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
2. กิจกรรมมือปราบขยะชุมชน  ตั้งไว้  200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรมจ้างเหมาคนงานเก็บขยะในพ้ืนที่สาธารณะ ริมถนน และบริเวณรอบ
ส านักงาน อบต.หนองพันทา ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา 
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 147 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ล าดับที่ 1  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืน เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. กิจกรรมจ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ ตั้งไว้ 200,000 บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินกิจกรรมจ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 147 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ล าดับที่ 1  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

    เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 150,000 บาท 

      

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 150,000 บาท 
ประเภทรายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 150,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกขยะ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์
อ่ืนๆ และจัดซื้อน้ ายาก าจัดแบคทีเรียในรถขยะ- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552   
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย ประจ าปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 
6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ 
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก 
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่
20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้สอยและคา่สาธารณูปโภค 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 168 ข้อ 3 

      

      ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

    วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 
ประเภทวัสดุส านักงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ดินสอ ปากกา หมึก  
ไม้บรรทัด ปากกาลบค าผิด และอ่ืนๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้า 168 ข้อ 1 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                             จ านวน  40,000 บาท   

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 40,000 บาท 
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 40,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าน้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง จาระบี ในการพ่นหมอกควัน 
พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อกรณีเกิดโรคติดต่อหรือโรคระบาดขึ้นในพ้ืนที่ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณ 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้า 168 ข้อ 1 

    

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                      จ านวน  70,000 บาท   

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 70,000 บาท 
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 70,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าจัดซื้อน้ ายาเคมีเพ่ือพ่นหมอกควันก าจัดยุง และซื้อทรายทีมีฟอส 
ก าจัดลูกน้ ายุง ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เวชภัณฑ์ยา พร้อมอุปกรณ์
การปฐมพยาบาลและอ่ืนๆ และน้ ายาเคมีอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการป้องกันโรคกรณีเกิดโรคติดต่อ
หรือโรคระบาดขึ้นในพ้ืนที่ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณ 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้า 168 ข้อ 1 

    

วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                 จ านวน 30,000 บาท   

    วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 30,000 บาท 
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ 
เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดเก็บขยะ   
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- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณ 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้า 168 ข้อ 1 

วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                        จ านวน 20,000 บาท   

    วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ที่ใช้คู่กับคอมพิวเตอร์ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณ 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้า 168 ข้อ 1 
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งบลงทุน                                                                            รวม  65,000 บาท   

ค่าครุภัณฑ์                                                                             รวม 65,000 บาท   

ครุภัณฑ์ส านักงาน     

  ตู้เหล็กบานทึบ-บานกระจก                                                        จ านวน 16,000 บาท   

    ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 16,000 บาท 
ตู้เหล็กบานทึบและบานกระจก 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบและบานกระจก 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. ขนาด 4 ฟุต  
2. โครงตู้บานเลื่อนท าจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. 
3. บานประตูท าจากเหล็กแผ่นหนา/กระจกหนา ไม่น้อยกว่า 0.5 มม. 
4. ล็อคด้วยระบบกุญแจ 
5. มือเป็นพลาสติก (Plastic) 
6. ชั้นวางเอกสารเป็นเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752  
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 193 ล าดับที่ 81 

    

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     

  เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง                                                         จ านวน  19,000 บาท   

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 19,000 บาท 
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  ตั้งไว้ 19,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
3. ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
4. พร้อมใบมีด 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752  
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 
24 มกราคม 2561 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 193 ล าดับที่ 76 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     

  เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ                                                          จ านวน  30,000 บาท   

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ส าหรบังาน
ประมวลผลแบบที่ 2 (ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด พร้อมใช้งาน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยี 
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memoryรวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
3. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
- มีหน่วยแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
4. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
2 TB หรือชนิด SoLid State Driveขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย 
6. มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 จ านวน 1 หน่วย Base – T หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 ช่อง 
8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
9. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
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- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วนัที่ 15 มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 193 ล าดับที่ 77 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                      รวม 435,000 บาท   

งบด าเนินงาน                                                            รวม 195,000 บาท   

ค่าใช้สอย                                                                 รวม 195,000 บาท   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     

  กิจกรรมส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์                             จ าวน 10,000 บาท   

    กิจกรรมส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัขและแมว และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี  
จัดสรรให้ตัวละ 3 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว0120  
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/1745  
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด 
สวัสดิภาพสัตว ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่  
มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/1175 
 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072  
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052  
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 827  
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา 
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 126 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ล าดับที่ 12 
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  โครงการไกลเอดส์                                                                   จ านวน 20,000 บาท   

    โครงการไกลเอดส์ จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการไกลเอดส์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้
ความรู้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในโรค
เอดส์  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา 
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 125 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ล าดับที่ 7 

    

  โครงการควบคุม/ป้องกันโรคติดต่อ                                                จ านวน 80,000 บาท   

    โครงการควบคุม/ป้องกันโรคติดต่อ จ านวน 80,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้  30,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และเฝ้าระวังในพ้ืนที่
รับผิดชอบ เช่น ค่าจัดอบรมให้ความรู้กับ อสม. และประชาชนทั่วไป ค่าผลิตสื่อรณรงค์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกพ่นหมอกควัน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2. กิจกรรมป้องกันโรคติดต่ออ่ืนๆ  ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าด าเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อที่เกิดข้ึนตามฤดูกาลและโรคติดต่ออ่ืนๆ เช่น ค่าจัด
อบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตามโครงการฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2120 
ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท0819.3/ว 1375  
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท0808.2/ว 1433  
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2787 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา 
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 124 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  ล าดับที่ 3 
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  โครงการร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                                จ านวน 20,000 บาท   

    โครงการร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                                  จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเฝ้าระวังในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
เช่น ค่าจัดอบรมอาสาปศุสัตว์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อรณรงค์  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19), (21) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา 
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 125 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ล าดับที่ 9   

    

  
โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและชุมชน                   จ านวน 15,000 บาท 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา 

  

    โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและชุมชนขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองพันทา จ านวน 15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการท า 
ความสะอาดถนน ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาความ
สะอาดในชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 147 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ล าดับที่ 3 

    

  

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า                        จ านวน 50,000 บาท 
ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง  
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัติยราชนารี    จ านวน 50,000 บาท 

  

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเฝ้าระวังในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมก าเนิดสุนัขและแมว 
การท าหมันสุนัขและแมว พร้อมอุปกรณ์ตามโครงการฯ   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว0120  
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/1745  
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 1042  
ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/1175  
ลงวันที่25 เมษายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072  
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052  
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 827  
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา 
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 126 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ล าดับที ่11 
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งบเงินอุดหนุน                                                                        รวม 240,000 บาท   

เงินอุดหนุน                                                                            รวม 240,000 บาท   

เงินอุดหนุนเอกชน     

  โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข                                           จ านวน 240,000 บาท   

    โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 240,000 บาท 
อุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการตามแนวพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข ตั้งไว้  240,000 บาท เพ่ือสนับสนุนองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย โดยไม่มี
วัตถุประสงค์หลักในการแสวงหาก าไร หรือระเบียบ  
ข้อบังคับที่ก าหนดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ จ านวน 12 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท ภายใต้การ
ด าเนินโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 2786  
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว 1504  
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจ าปีงบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา 
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 126 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ล าดับที่ 13 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

        โครงการ อบต. รวมใจ ร่วมใจสู่ชุมชน จ านวน 10,000 บาท 

      

    งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000  บาท  
งบด าเนินงาน รวม 10,000  บาท 
ค่าใช้สอย รวม 10,000  บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการ อบต. รวมใจ ร่วมใจสู่ชุมชน จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าด าเนินงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการ อบรมให้ความรู้ 
 รับเรื่องราวร้องทุกข์  ลดขั้นตอนการท างาน ออกบริการประชาชนในพื้นที่ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 153 ข้อ 1 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,767,820 บาท 

    งบบุคลากร รวม 1,619,320 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,619,320 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จ านวน 478,720 บาท 

      

    เงินเดือนพนักงาน         จ านวน       478,720  บาท 
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  478,720 บาท เพ่ือจ่าย 
  เป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ให้แก่ พนักงานส่วน 
  ต าบล จ านวน  3 ต าแหน่ง  ได้แก่  
1. นักบริหารงานงานช่าง (ผู้อ านวยการกองช่าง)   เป็นเงิน 22,640  บาท 
2. นายช่างโยธาช านาญงาน  เป็นเงิน 406,440 บาท 
3. นายช่างโยธา  เป็นเงิน 49,640 บาท 

      

      เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 21,360 บาท 

      
    เงินประจ าต าแหน่ง รวม 21,360 บาท 

  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว้  21,360 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน 
  ประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลสายงานบริหาร  ตั้งแต่ระดับ  ต้น     

      

      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 12,000 บาท 

          เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล รวม 12,000  บาท       
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,059,240 บาท 

      

      ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  1,059,240  บาท  แยกเป็น 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 668,040 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน 
       ค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
       จ านวน 4  ต าแหน่ง  ได้แก่ 
      1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นเงิน 177,360 บาท 
      2. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า เป็นเงิน 170,520 บาท 
      3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 185,400 บาท 
      4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นเงิน 134,760 บาท 
2. พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 391,200 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่า 
      ตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  
      จ านวน  1  ต าแหน่ง  ได้แก่ 
      พนักงานผลิตน้ าประปา จ านวน  5  อัตรา  เป็นเงิน  391,200  บาท 

      

      เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 

      
     ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้  48,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

 ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
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 และเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ส่วนเกินที่ อปท.พิจารณา 
 เลื่อนค่าตอบแทนให้พนักงานจ้างตามภารกิจ  

    งบด าเนินงาน รวม 496,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 116,000 บาท 

      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

      

    ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล   
ตั้งไว้  50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
    1. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
    2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
    3. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง 
    4. เงินท าขวัญฝ่าอันตราย 

      

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

    ประเภทเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้  20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล, 
พนักงานจ้าง  รวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมายที่ได้ปฏิบัติงานตามค าสั่งปฏิบัติงานนอก 
เวลาราชการ  

      

      ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      
    ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน   36,000   บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล   
รวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมายที่มีสิทธิเบิกได้ตามท่ีระเบียบก าหนด 

      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

      
    ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือ

การศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
      

      ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท 

        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 50,000 บาท 

      

    ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 
1. ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล 
2. ค่าระวางบรรทุก 
3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
5. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
6. ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือหรือข้อบัญญัติต าบลต่างๆ 
7. ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 

      



~ 143 ~ 
 

ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ย พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองพนัทา อ าเภอโซพ่ิสยั จงัหวดับงึกาฬ 

 

8. ค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานดูแลระบบประปา 
9. ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

    ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน   30,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ 
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการ  ได้แก่ เบี้ยเลี้ยง,ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และ
ค่าอ่ืนๆ ที่ระเบียบกฎหมายก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

        ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 40,000 บาท 

      
    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน   40,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ในการฝึกอบรมและสัมมนาที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

        โครงการจัดท าแผนที่ภาษี จ านวน 50,000 บาท 

      
    โครงการปรับปรุงจัดท าแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน   50,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการจัดท าแผนที่ภาษีฯ และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียว 
ข้องขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา 

      

      ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

    วัสดุส านักงาน      จ านวน   30,000   บาท 
ประเภทวัสดุส านักงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ 
ส านักงาน  ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง เช่น กระดาษ, แฟ้ม  
ปากกา, ดินสอ, และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน  
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 171 ข้อ 2 

      

      วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 

      

      วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ              จ านวน   100,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  และวิทยุ เช่น  หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์  สายไฟฟ้า   
เทปพันสายไฟ อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในงานระบบไฟฟ้า  เป็นต้น  
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 171 ข้อ 2 

      

      วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

      

    วัสดุก่อสร้าง              จ านวน    50,000  บาท 
ประเภทวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ 
เช่น  ไม้อัด  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  และ อ่ืนๆ เป็นต้น 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 171 ข้อ 2 
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      วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

    วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน     30,000  บาท 
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น  หมึกเครื่องพิมพ์  แผ่นบันทึกข้อมูล  และอุปกรณ์ท่ีใช้ควบคู่กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 171 ข้อ 2 
 

      

    
งบลงทุน                                                                     รวม 1,652,500 
บาท 

   

      ค่าครุภัณฑ ์                                                               รวม 152,500 บาท    

      ครุภัณฑ์ส านักงาน       

        
จัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต                                             จ านวน 5,500 
บาท 

   

      

    จัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก   จ านวน 5,500  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก  จ านวน  1  ตัว  ตั้งไว้  5,500  บาท   
เป็นโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด  4  ฟุต 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/
ว 1134   
ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/
ว 1248   
ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
รายละเอียดตามแบบและข้อก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาก าหนด  
ราคาตามท้องตลาด(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 194 หน้า 94) 

      

      ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       

        จัดซื้อกล้องระดับก าลังขยาย 30 เท่า พร้อมไม้สต๊าฟ จ านวน 37,000 บาท 

      

    จัดซื้อกล้องระดับก าลังขยาย  30  เท่า และไม้สต๊าฟ จ านวน  37,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับก าลังขยาย  30  เท่า และไม้สต๊าฟ  จ านวน  1  ชุด 
ตั้งไว้  37,000  บาท   
 - เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 
 - กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 
 - มีก าลังขยายไม่น้อยกว่า  30  เท่า 
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 - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า  ๓๕  มิลลิเมตร 
 - เลนส์กล้องสามารถปรับโฟกัสภาพได้ความเร็ว  2  เท่าหรือดีกว่า 
 - ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100  เมตรไม่น้อย
กว่า 2.30  เมตร หรือ 1  องศา  20  ลิปดา 
 - ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน  2  เมตร 
 - ค่าตัวคูณคงที่ 100 
 - มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR  ที่มีช่วงการท างานของระบบ
อัตโนมัติ  +/-  1.5 มิลิเมตรหรือดีกว่า 
 - ความไวของระดับน้ าฟองกลมไม่เกินกว่า 10  ลิปดาต่อ  2  มิลิเมตรหรือดีกว่า 
 - มีจานองศาอ่านมุมราบ 360  องศา มีขีดก ากับทุกๆ 1 องศาหรือดีกว่า 
 - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาองศาไม่น้อยกว่า 80  มิลลิเมตร 
 - อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน  1  องศาหรือดีกว่า 
 - อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน  6  ลิปดาหรือดีกว่า 
 - ได้รับประกาศนียบัตร  ISO  9001   
 - อุปกรณ์ประกอบด้วย  
- มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้ 
- มีขากล้องเลื่อนขึ้นลงได้  พร้อมลูกดิ่งและสาย  1  ชุด 
- มีฝาครอบเลนส์ 
- มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจ ากล้อง 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/
ว 1134  ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
รายละเอียดตามแบบและข้อก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา
ก าหนด ราคาตามท้องตลาด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 16) 

        จัดซื้อเครื่องตบดิน จ านวน 21,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จ านวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 21,000 บาท 
- ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 
- น้ าหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม 
- แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน 
- ความเร็วในการบดอัดไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายละเอียดตามแบบและ
ข้อก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาก าหนด ราคาตามท้องตลาด  
(ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 หน้า 16) 

        จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จ านวน 30,000 บาท 

      

    จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า   จ านวน  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต
ไฟฟ้า  ขนาด  1,500  วัตต์  จ านวน  1  เครื่อง  ตั้งไว้  30,000  บาท   
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/
ว 1134   
ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/
ว 1248   
ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
รายละเอียดตามแบบและข้อก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาก าหนด  
ราคาตามท้องตลาด  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 หน้า 16 

      

        จัดซื้อชุดเก็บตัวอย่างลูกปูน จ านวน 9,000 บาท 

      

    จัดซื้อชุดเก็บตัวอย่างลูกปูน   จ านวน  9,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเก็บตัวอย่างลูกปูน  จ านวน  2  ชุด  ตั้งไว้  9,000  บาท แบบ
ทรงสี่เหลี่ยมขนาด 15 x 15 x 15  เซนติเมตร(CM.) - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134   
ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   
ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
รายละเอียดตามแบบและข้อก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา
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ก าหนด ราคาตามท้องตลาด  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 หน้า 16) 
 

        จัดซื้อสว่านแท่นเจาะคอนกรีต จ านวน 50,000 บาท 

      

    จัดซื้อสว่านแท่นเจาะคอนกรีต   จ านวน  50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านแท่นเจาะคอนกรีต  จ านวน  1  เครื่อง  
ตั้งไว้  50,000  บาท   
 - ขับเคลื่อนการท างานด้วยยนต์เบนซินขนาดก าลังไม่น้อยกว่า  5.0  แรงม้า 
 - มีอัตราความเร็วในการหมุนเจาะได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  700  รอบต่อนาที 
 - มีระบบระบายความร้อนน้ าส าหรับหล่อเย็นในขณะท างานหมุนเจาะติดตั้งมาพร้อม
กับตัวเครื่อง 
 - ความจุของน้ าหล่อเย็นไม่น้อยกว่า  40  ลิตร 
 - กระบอกเจาะ(Diamond Bit) ส าหรับเจาะเก็บตัวอย่างขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  4  นิ้ว จ านวน  1  อัน 
 - ฟันของกระบอกเจาะท าจากโลหะผสมเพชรส าหรับงานเจาะหรือดีกว่า 
 - โครงสร้างกระบอกเจาะท าจากวัสดุเหล็กหรือดีกว่า 
 - สามารถเจาะได้ลึกไม่น้อยกว่า 350  มิลลิเมตร 
 - สามารถเจาะคอนกรีตที่มีก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า  400  Ksc 
 - แท่นยึดเครื่องเจาะเพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134   
ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248   
ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
รายละเอียดตามแบบและข้อก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาก าหนด  
ราคาตามท้องตลาด  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 หน้า 16) 
 
 
 
 
 
 

      



~ 148 ~ 
 

ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ย พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองพนัทา อ าเภอโซพ่ิสยั จงัหวดับงึกาฬ 

 

                
      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                  รวม 1,900,000 บาท    

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

        โครงการค่าบ ารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          จ านน 1,900,000 บาท    

      

    โครงการซ่อมสร้างบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  จ านวน   1,900,000   บาท  
ประเภทรายจ่ายซ่อมสร้างบ ารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ตั้งไว้  1,900,000  บาท  เพ่ือซ่อมสร้างบ ารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ  
- เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561  -2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า 205) 
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  งานไฟฟ้าถนน                                                        รวม  4,137,000 บาท    

    งบลงทุน                                                             รวม  1,937,000 บาท    

      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                           รวม  2,937,000 บาท    

      ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก       

        โครงการต่อเติมศาลาประชาคมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองพันทา จ านวน 50,000 บาท 

      

    หมู่ที่ 6 บ้านหนองพันทา  ตั้งไว้  50,000  บาท       
เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน กว้าง 4.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร 
ตามรูปแบบและบัญชีประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาก าหนด 
 - เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  (อันดับที่ 9)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที ่1 แนวทางที ่2 ข้อที่ 59  หน้า 88) 

      

        โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนโพธิ์ศรี จ านวน 300,000 บาท 

      

    ตั้งไว้  300,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 5.00 เมตร ตามแบบและบัญชีประมาณราคา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาก าหนด 
- เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  (อันดับที่ 2) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที ่1 แนวทางที ่2 ข้อที่ 42  หน้า 84) 

      

        โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา จ านวน 500,000 บาท 

      

    โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์  อบต.หนองพันทา หมู่ที ่11 บ้านพัฒนา
พร ตั้งไว้  500,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต.
หนองพันทา ขนาดกว้าง 6.00  เมตร ยาว 12.00 เมตา  ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพันทาก าหนด 
- เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  (อันดับที่ 1) 
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 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 1  ข้อ
ที ่27  หน้า 81) 

      ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

        โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านโนนแก้วน้อย จ านวน 297,000 บาท 

      

    ตั้งไว้ 297,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว  150.00  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือ พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า  600.00  ตารางเมตร  ตามแบบและบัญชีประมาณราคาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพันทาก าหนด  พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการแบบชั่วคราว  และแบบ
ถาวร   จ านวนชนิดละ  1  ป้าย 
- เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   
(อันดับที่ 4) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 1   
ข้อที่ 10  หน้า 78) 

      

        โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโนนม่วง จ านวน 297,000 บาท 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(สายวัดป่าเทพนิมิต) หมู่ที ่9 
บ้านโนนม่วง ตั้งไว้ 297,000 บาท เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 600.00 ตารางเมตร ตามแบบององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา
ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการแบบชั่วคราว และแบบถาวร จ านวน ชนิด
ละ 1 ป้าย  
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (อันดับที่ 1)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 1 ข้อ 8 หน้า 77) 

      

        โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ จ านวน 320,000 บาท 

      

    ตั้งไว้  320,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว  131.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 655.00 ตารางเมตร  ตามแบบและบัญชีประมาณราคาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพันทาก าหนด  พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการแบบชั่วคราว และแบบถาวร   
จ านวนชนิดละ  1 ป้าย  
 - เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้ 
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1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   
(อันดับที่ 4) (แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี1  
ข้อที่2 หน้า 76) 

        โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กล้อมรอบบริเวณเมรุ หมู่ที่ 6 บ้านหนองพันทา จ านวน 250,000 บาท 

      

    ตั้งไว้  250,000   บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตล้อมรอบบริเวณเมรุ ขนาด
ความยาว 96.00 เมตร สูง 1.80 เมตร ตามแบบและบัญชีประมาณราคาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองพันทาก าหนด 
- เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (อันดับที่ 3) 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 3  ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทาง
ที ่1 ข้อที่8  หน้า 6 ) 

      

        โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตวัยู ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านโพนทอง จ านวน 300,000 บาท 

      

    ตั้งไว้  300,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.60  เมตร  ลึก 0.60 เมตร  ยาว 170.00  เมตร พร้อมฝาปิด
คอนกรีต ก่อสร้างบ่อพัก  จ านวน  3  บ่อ  ตามแบบและบัญชีประมาณราคาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองพันทาก าหนด 
- เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   (อันดับที่ 8)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 1   
ข้อที่ 21  หน้า 80) 

      

 

        โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านโนนแก้ว จ านวน 300,000 บาท 

      

    ตั้งไว้  300,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.60  เมตร  ลึก 0.60 เมตร  ยาว 170.00  เมตร พร้อมฝาปิด
คอนกรีต ก่อสร้างบ่อพัก  จ านวน  3  บ่อ  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
พันทาก าหนด 
- เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 

      



~ 152 ~ 
 

ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ย พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองพนัทา อ าเภอโซพ่ิสยั จงัหวดับงึกาฬ 

 

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   (อันดับที่ 4)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 1  ข้อ
ที ่22  หน้า 80) 

        โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือการผลิตน้ าประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ จ านวน 300,000 บาท 

      

    ตั้งไว้  300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล  ท่อกรุ  พีวีซี  ขนาด 150   
มิลิเมตร (6นิ้ว) แบบท่อมาตรฐานชั้น 13.5  พร้อมปรับปรุงประปา  ตามแบบ
มาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  และบัญชีประมาณราคาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองพันทาก าหนด  พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ  จ านวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   (อันดับที่ 3) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 1   
แนวทางท่ี  2  ข้อที่ 11  หน้า  11) 

      

        โครงการเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K) 
- ตามนัยมติ ครม. เมื่อ 5 มิถุนายน 2545 
- ตามนัยมติ ครม. เมื่อ 22 มิถุนายน 2532 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1837  
ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 
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    งบเงินอุดหนุน                                                   รวม  1,200,000 บาท    

      เงินอุดหนุน                                                        รวม 1,2000 บาท    

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

        โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนาพร จ านวน 300,000 บาท 

      

    ตั้งไว้  300,000   บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน ตาม
รูปแบบและประมาณราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2559   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(อันดับที่ 11) (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 2  ข้อที่ 48  หน้า 105) 

      

        โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลกึ จ านวน 300,000 บาท 

      

    ตั้งไว้  300,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลง
ภาย 
ในหมู่บ้าน ตามรูปแบบและประมาณราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2559   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(อันดับที่ 3) (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร์ที่1 แนวทางท่ี 2 ข้อที่ 10 หน้า 98) 

      

        โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่งพร้อมลงหม้อแปลงภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 7 บ้านขี้เหล็กใหญ ่ จ านวน 300,000 บาท 

      

    ตั้งไว้ 300,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมลงหม้อแปลง
ภายในหมู่บ้าน ตามรูปแบบและประมาณราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2559   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(อันดับที่ 9) (แผนพฒันาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 2  ข้อที่ 40 หน้า 103 

      

        โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองนาค า จ านวน 300,000 บาท 

      

    ตั้งไว้  300,000   บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร   
ตามรูปแบบและประมาณราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2559   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(อันดับที่ 1) (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561 - 2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 2  ข้อที่ 8  หน้า 10 ) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 10,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

        โครงการศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือเอาชนะยาเสพติด จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือเป็นค่าด าเนินงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการรณรงค์ อบรม  
เพ่ือลด ละ เลิก ขจัดปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 139 ข้อ 4 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  งานกีฬาและนันทนาการ รวม 450,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 450,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

        โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลหนองพันทา จ านวน 100,000 บาท 

      

    โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลหนองพันทา      จ านวน      100,000  บาท  
    รายจ่ายเพื่อโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลหนองพันทา       
ต้ังไว้ 100,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  รางวัล ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามโครงการฯ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 128 ล าดับที่ 5 

      

        โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นโซ่พิสัยเกมส์ จ านวน 50,000 บาท 

      

     โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นโซ่พิสัยเกมส์       จ านวน   50,000    บาท 
        รายจ่ายเพื่อโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นโซ่พิสัยเกมส์ ตั้งไว้ 50,000 บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน  ค่าฝึกซ้อม  
ค่าชุดที่ใช้ในการแข่งขัน ค่ารางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ตามโครงการฯ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 128 ล าดับที่ 4 

      

        โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลหนองพันทา จ านวน 200,000 บาท 

      

        รายจ่ายเพื่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลหนองพันทา  
ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือเป็นค่าด าเนินงาน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการ  
จัดกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและรักษาประเพณี 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 128 ล าดับที่ 3 
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ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ย พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองพนัทา อ าเภอโซพ่ิสยั จงัหวดับงึกาฬ 

 

      ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

      วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 50,000 บาท 

      

    วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน   50,000  บาท 
   ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  
และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
  -  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558    เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 164 ล าดับที่ 1 

      

      วัสดุกีฬา จ านวน 50,000 บาท 

      

    วัสดุกีฬา จ านวน   50,000  บาท 
     ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่
หมู่บ้าน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองพันทาโดยจ่ายเป็นค่า
วัสดุกีฬา  
   - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) หนังสือส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท รายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 164 ล าดับที่ 1 
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ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ย พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองพนัทา อ าเภอโซพ่ิสยั จงัหวดับงึกาฬ 

 

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 350,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 350,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

        โครงการงานประเพณีต าบลหนองพันทา จ านวน 350,000 บาท 

      

        โครงการงานประเพณีลอยกระทง   จ านวน  200,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น เงิน
รางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 150 ล าดับที่ 4 
    โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ  จ านวน 150,000  บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เช่น เงิน
รางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 150 ล าดับที่ 4 
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ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ย พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองพนัทา อ าเภอโซพ่ิสยั จงัหวดับงึกาฬ 

 

แผนงานการพาณิชย์ 

  งานกิจการประปา รวม 150,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

        ค่าใช้จ่ายในกิจการประปา จ านวน 150,000 บาท 

      

    งานกิจการประปา รวม   150,000    บาท 
งบด าเนินงาน รวม   150,000    บาท   
ค่าใช้สอย รวม   150,000    บาท 
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายในกิจการประปา จ านวน 150,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพัน
ทา ฯลฯ  
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ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ย พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองพนัทา อ าเภอโซพ่ิสยั จงัหวดับงึกาฬ 

 

แผนงานงบกลาง 

  งบกลาง รวม 11,954,000 บาท 

    งบกลาง รวม 11,954,000 บาท 

      งบกลาง รวม 11,954,000 บาท 

      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 360,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทั่วไป และผู้ดูแลเด็ก ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา 
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9  
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว81  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่3) 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถาน 
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 

      

      เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองพันทา ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 พ.ศ.2561 เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย  
เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการท างานให้แก่นายจ้าง โดยค านวณ
อัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4172 
 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  
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ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ย พ.ศ.2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองพนัทา อ าเภอโซพ่ิสยั จงัหวดับงึกาฬ 

 

 
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 8,100,000 บาท 

      

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
ภายในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองพันทา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ.2560 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่  
3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 1 หน้า 137) 

      

      เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 2,750,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสวัสดิการให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  
ภายในเขตต าบลหนองพันทา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6),(10),(12),(16),(31) 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 
ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
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6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลงวัน 
ที ่24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1994  
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน 
ส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพล
ภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 1หน้า 137) 

              
      เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 144,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหาร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(6),(10),(11),(12),(16),(31) 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1994  
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน 
ส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพล
ภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 1 หน้า 137) 
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     ส ารองจ่าย จ านวน 200,000 บาท 

      

    เพ่ือเป็นเงินส ารองจ่าย ตั้งไว้เพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นอันเก่ียวกับ 
สาธารณภัย หรือจ าเป็นเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวม หรือโดยตรงหรือเฉพาะราย ในกรณีไม่สามารถคาดกาลไว้ล่วงหน้า 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313. 4 /ว 667  
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4224  
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ าท่วม
ฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก และน้ าล้นตลิ่ง 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215  
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว76  
ลงวันที ่13 มกราคม 2558 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0684  
ลงวันที ่8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน และจังหวัดที่
ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526  
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608  
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน ปี 2561 
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1064  
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาป้องกัน
อุทกภัย น้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก และดินถล่ม ปี 2560 
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1073 
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560  
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว1520  
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว2145  
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
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13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว6768  
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
14) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว1077  
ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 

      รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

        เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา จ านวน 150,000 บาท 

      

    เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา  
ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.3/ว 1263  
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2199  
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514  
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1202  
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : ส าหรับสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข และรายการรายจ่ายที่
เป็นภาระผูกพัน (การสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 2 หน้า 170) 
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      เงินช่วยพิเศษ จ านวน 20,000 บาท 

      

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีท่ีพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลถึงแก่ความตายหรือทุพพลภาพในระหว่างรับ
ราชการ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ และเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท.และก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 90  
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และก.อบต.  
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วย
พิเศษ กรณี ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับ
บ านาญ ลูกจ้าง และ พนักงานงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560 

      

      เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 210,000 บาท 

      

    -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(กบท.) ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2500 โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับทุก
ประเภทประจ าปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร เงินกู ้เงินที่มีผู้
อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2546 
3) ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท0808.5/ 
ว2392 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  










































