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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลหนองพันทา
อําเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหาร
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะ
การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 45,786,096.73 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 72,686,964.91 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 15,126,602.31 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
25,495.89 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 101,304.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 54,939,202.68 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 46,053.53 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 306,072.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 70,458.51 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 787,185.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 3,650.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 22,367,571.50 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 31,358,212.14 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,175,688.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 45,435,198.72 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 12,645,409.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 15,943,520.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,707,737.30 บาท

งบลงทุน จํานวน 5,258,865.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,865,667.42 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 14,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,295,168.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 825,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา
อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 46,053.53 100,000.00 214,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

306,072.00 350,000.00 107,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 70,458.51 130,000.00 110,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

787,185.00 800,000.00 700,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,650.00 10,000.00 13,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 5,000.00 2,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,213,419.04 1,395,000.00 1,146,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 22,367,571.50 20,377,000.00 22,192,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22,367,571.50 20,377,000.00 22,192,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 31,358,212.14 31,462,300.00 30,662,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

31,358,212.14 31,462,300.00 30,662,000.00

รวม 54,939,202.68 53,234,300.00 54,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา
อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 12,645,409.00 13,038,000.00 13,753,000.00

งบบุคลากร 15,943,520.00 19,171,220.00 19,936,278.00

งบดําเนินงาน 7,707,737.30 11,093,895.00 10,816,122.00

งบลงทุน 5,258,865.00 5,902,600.00 5,915,600.00

งบเงินอุดหนุน 3,865,667.42 3,954,600.00 3,559,000.00

งบรายจ่ายอื่น 14,000.00 20,000.00 20,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 45,435,198.72 53,180,315.00 54,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลหนองพันทา

อําเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลหนองพันทา
อําเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,735,384

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 712,880

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 14,969,012

แผนงานสาธารณสุข 2,300,044

แผนงานสังคมสงเคราะห 472,540

แผนงานเคหะและชุมชน 1,692,468

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 205,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,000,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,279,672

แผนงานการพาณิชย 880,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 13,753,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 54,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา

อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 13,753,000 13,753,000
    งบกลาง 13,753,000 13,753,000

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,212,924 427,020 2,432,156 226,080 7,298,180
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,879,920 0 0 0 1,879,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,333,004 427,020 2,432,156 226,080 5,418,260

งบดําเนินงาน 1,222,500 0 1,830,304 50,000 3,102,804
    คาตอบแทน 308,000 0 55,000 40,000 403,000

    คาใช้สอย 754,500 0 459,804 10,000 1,224,304

    คาวัสดุ 160,000 0 420,000 0 580,000

    คาสาธารณูปโภค 0 0 895,500 0 895,500

งบลงทุน 105,000 0 169,400 0 274,400
    คาครุภัณฑ 105,000 0 169,400 0 274,400

งบเงินอุดหนุน 40,000 0 0 0 40,000
    เงินอุดหนุน 40,000 0 0 0 40,000

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 0 0 20,000
    รายจายอื่น 20,000 0 0 0 20,000

รวม 5,600,424 427,020 4,431,860 276,080 10,735,384

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 482,880 0 0 482,880
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 482,880 0 0 482,880

งบดําเนินงาน 0 220,000 10,000 230,000
    คาใช้สอย 0 120,000 10,000 130,000

    คาวัสดุ 0 100,000 0 100,000

รวม 482,880 220,000 10,000 712,880

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,295,294 6,541,400 7,836,694
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,295,294 6,541,400 7,836,694

งบดําเนินงาน 404,800 3,595,518 4,000,318
    คาตอบแทน 99,800 106,000 205,800

    คาใช้สอย 250,000 1,784,100 2,034,100

    คาวัสดุ 55,000 1,705,418 1,760,418

งบลงทุน 168,000 0 168,000
    คาครุภัณฑ 68,000 0 68,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 100,000 0 100,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,964,000 2,964,000
    เงินอุดหนุน 0 2,964,000 2,964,000

รวม 1,868,094 13,100,918 14,969,012

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,318,044 0 1,318,044
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,318,044 0 1,318,044

งบดําเนินงาน 460,000 240,000 700,000
    คาตอบแทน 55,000 0 55,000

    คาใช้สอย 210,000 240,000 450,000

    คาวัสดุ 195,000 0 195,000

งบลงทุน 42,000 0 42,000
    คาครุภัณฑ 42,000 0 42,000

งบเงินอุดหนุน 0 240,000 240,000
    เงินอุดหนุน 0 240,000 240,000

รวม 1,820,044 480,000 2,300,044

หน้า : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 432,540 0 432,540
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 432,540 0 432,540

งบดําเนินงาน 0 20,000 20,000
    คาใช้สอย 0 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 0 20,000 20,000

รวม 432,540 40,000 472,540

หน้า : 6/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 237,468 0 0 237,468
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 237,468 0 0 237,468

งบดําเนินงาน 0 0 1,105,000 1,105,000
    คาใช้สอย 0 0 1,105,000 1,105,000

งบลงทุน 0 250,000 0 250,000
    คาครุภัณฑ 0 200,000 0 200,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 50,000 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 100,000 0 0 100,000
    เงินอุดหนุน 100,000 0 0 100,000

รวม 337,468 250,000 1,105,000 1,692,468

หน้า : 7/10



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 10,000 10,000
    คาใช้สอย 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน 195,000 195,000
    เงินอุดหนุน 195,000 195,000

รวม 205,000 205,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 450,000 400,000 150,000 1,000,000
    คาใช้สอย 350,000 400,000 150,000 900,000

    คาวัสดุ 100,000 0 0 100,000

รวม 450,000 400,000 150,000 1,000,000

หน้า : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,730,472 0 1,730,472
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,730,472 0 1,730,472

งบดําเนินงาน 368,000 0 368,000
    คาตอบแทน 158,000 0 158,000

    คาใช้สอย 90,000 0 90,000

    คาวัสดุ 120,000 0 120,000

งบลงทุน 171,200 5,010,000 5,181,200
    คาครุภัณฑ 171,200 0 171,200

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 5,010,000 5,010,000

รวม 2,269,672 5,010,000 7,279,672

หน้า : 9/10



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 600,000 600,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 600,000 600,000

งบดําเนินงาน 280,000 280,000
    คาใช้สอย 280,000 280,000

รวม 880,000 880,000

หน้า : 10/10







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา
อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 23,202.84 23,614.53 75,000.00 153.33 % 190,000.00
     ภาษีป้าย 13,076.00 22,439.00 25,000.00 -4.00 % 24,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 36,278.84 46,053.53 100,000.00 214,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 620.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 250,320.00 269,200.00 301,000.00 -66.78 % 100,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,921.00 2,282.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 470.00 710.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 23,993.00 26,060.00 35,000.00 -97.14 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 9,000.00 7,200.00 10,000.00 -70.00 % 3,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 286,704.00 306,072.00 350,000.00 107,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 0.00 12,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ดอกเบี้ย 125,794.22 58,458.51 120,000.00 -16.67 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 125,794.22 70,458.51 130,000.00 110,000.00

วันที่พิมพ : 29/8/2565  12:57:28 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายได้จากประปา 726,295.00 787,185.00 800,000.00 -12.50 % 700,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 726,295.00 787,185.00 800,000.00 700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 11,500.00 0.00 4,000.00 150.00 % 10,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 500.00 3,650.00 6,000.00 -50.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 12,000.00 3,650.00 10,000.00 13,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 5,000.00 2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 332,369.89 345,481.02 350,000.00 5.71 % 370,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,394,846.96 10,835,537.81 9,540,000.00 20.55 % 11,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,227,356.09 3,587,774.16 3,100,000.00 -3.23 % 3,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42,585.54 67,339.47 80,000.00 -12.50 % 70,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 6,771,923.44 7,164,472.59 6,900,000.00 -1.45 % 6,800,000.00
     คาภาคหลวงแร 59,121.80 62,861.06 60,000.00 -16.67 % 50,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 60,173.88 39,525.79 60,000.00 -16.67 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

371,386.00 257,111.00 280,000.00 25.00 % 350,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 0.00 6,130.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00

วันที่พิมพ : 29/8/2565  12:57:29 หน้า : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 1,425.90 1,338.60 2,000.00 -50.00 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,261,189.50 22,367,571.50 20,377,000.00 22,192,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 30,899,814.00 31,358,212.14 31,462,300.00 -2.54 % 30,662,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 30,899,814.00 31,358,212.14 31,462,300.00 30,662,000.00
รวมทุกหมวด 52,348,075.56 54,939,202.68 53,234,300.00 54,000,000.00

วันที่พิมพ : 29/8/2565  12:57:29 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา

อําเภอโซพิสัย  จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 54,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 214,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 190,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 24,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 107,000 บาท
คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,000 บาท

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 3,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 110,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 10,000 บาท

ดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 700,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 700,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 13,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 10,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 2,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 2,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,192,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 370,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,500,000 บาท

วันที่พิมพ : 29/8/2565  12:59:32 หน้า : 1/2



ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,000,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 70,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,800,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 50,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 350,000 บาท

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 30,662,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 30,662,000 บาท

วันที่พิมพ : 29/8/2565  12:59:32 หน้า : 2/2



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 256,464 181,651 300,000 16.67 % 350,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,319 10,105 20,000 0 % 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,385,500 8,785,600 9,252,000 4.84 % 9,700,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,663,200 2,763,000 2,748,000 -1.56 % 2,705,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 132,000 138,000 138,000 0 % 138,000

เงินสํารองจาย 300,258 188,273 200,000 0 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 436,000 10.09 % 480,000

เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารสวนตําบลหนองพันทา

150,000 150,000 150,000 0 % 150,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสวนตําบลหนองพันทา
อําเภอโซพิสัย    จังหวัดบึงกาฬ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

210,000 428,780 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 10,000 -50 % 5,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมงบกลาง 12,108,741 12,645,409 13,264,000 13,753,000
รวมงบกลาง 12,108,741 12,645,409 13,264,000 13,753,000
รวมงบกลาง 12,108,741 12,645,409 13,264,000 13,753,000

รวมแผนงานงบกลาง 12,108,741 12,645,409 13,264,000 13,753,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 171,360 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 14,040 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 14,040 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 28,800 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,800,000 1,792,800 1,809,200 -33.94 % 1,195,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,484,720 2,021,040 2,493,920 1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,062,270 1,940,940 1,643,740 -4.27 % 1,573,620

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

5,220 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 210,000 171,500 180,000 -5.56 % 170,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 884,640 1,004,280 609,550 -10.33 % 546,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 49,900 45,900 -6.79 % 42,784

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,210,130 3,166,620 2,479,190 2,333,004
รวมงบบุคลากร 5,694,850 5,187,660 4,973,110 4,212,924

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

47,700 177,800 200,000 0 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,520 6,530 20,000 -75 % 5,000

คาเชาบ้าน 131,000 154,000 140,000 -44.29 % 78,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 -16.67 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 192,390 365,770 390,000 308,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 230,337 146,140 0 0 % 0

รายจายให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 150,000 0 % 150,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 49,680 46,217 80,000 -25 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาจัดงานรัฐพิธีและพิธีการตางๆ 29,200 11,684 20,000 -50 % 10,000

คาเชาพื้นที่เว็ปไซต์และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง

0 0 10,000 45 % 14,500

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 17,790 25,990 60,000 -16.67 % 50,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 50,500 55,100 100,000 -50 % 50,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งกําหนด

0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม 0 0 120,000 -100 % 0
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โครงการจัดการเลือกตั้งทั่วไป และเลือกตั้ง
ท้องถิ่น

0 50,000 680,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุง/จัดทําเว็บไซด์ อบต
.หนองพันทา

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

19,805 0 0 0 % 0

โครงการอบรมกฎหมายให้แกบุคลากรและ
ประชาชน

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมกฎหมายให้แกบุคลากรและ
ประชาชน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง 
สมาชิก อบต. ผู้นําชุมชนพร้อมศึกษาดูงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ

0 0 0 100 % 300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 69,765 129,715.66 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 467,077 464,846.66 1,270,000 754,500
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 55,571 59,879 68,310 -26.8 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 3,215 1,690 1,083.43 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 800 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 13,231 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 43,674 43,591.5 40,000 -50 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 100,045 119,916.5 180,000 160,000
รวมงบดําเนินงาน 759,512 950,533.16 1,840,000 1,222,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้แถวแสตนเลส 0 0 21,000 -100 % 0

เก้าอี้ทํางาน 0 0 5,000 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 4,200 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 0 75,600 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร แบบ 20 ชอง จํานวน 1 หลัง 0 3,800 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร แบบ 40 ชอง จํานวน 1 หลัง 0 5,000 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ชอง 0 0 14,000 -100 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 หลัง 0 9,800 0 0 % 0
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ตู้เหล็กบานทึบ-บานกระจก 0 0 14,000 -100 % 0

โต๊ะเคาน์เตอร์ 0 0 30,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 0 0 11,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 10,000 0 0 0 % 0

โต๊ะพับหน้าขาว 0 0 0 100 % 18,000

พัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา 0 0 0 100 % 15,000

โพเดียมกลาวรายงาน 0 0 0 100 % 23,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart 
TV ขนาด 43 นิ้ว 

0 0 27,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้ามานพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง

0 29,625 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 0 29,000 60,000 -100 % 0

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 21,500 0 0 0 % 0

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล 0 0 0 100 % 44,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 2,600 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 4,300 12,900 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดํา 0 0 7,800 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  13:00 หน้า : 7/57



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องสํารองไฟ 0 10,000 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 38,300 167,125 213,100 105,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างที่จอดรถยนต์ของ อบต
.หนองพันทา 

198,500 0 0 0 % 0

ฉากกั้นโต๊ะทํางาน (พาร์ทิชั่น) และอุปกรณ์
พร้อมติดตั้ง

0 30,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.  หนองพัน
ทา

0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 198,500 30,000 100,000 0
รวมงบลงทุน 236,800 197,125 313,100 105,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธีตางๆของอําเภอโซ
พิสัย

40,000 0 40,000 0 % 40,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000 30,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนา/อบรมหมูบ้านชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด 

20,000 0 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายการอยู
รวมกันอยางสมานฉันท์ 

30,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุมพัฒนาบาท
บาทสตรีตําบลหนองพันทา 

40,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการสงเคราะห์ชวยเหลือและบรรเทา
สาธารณภัยแกผู้ประสบความเดือดร้อน

20,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนกาชาดจังหวัดบึงกาฬ 0 20,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 180,000 50,000 40,000 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 180,000 50,000 40,000 40,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษา 14,000 14,000 20,000 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 14,000 14,000 20,000 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 14,000 14,000 20,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,885,162 6,399,318.16 7,186,210 5,600,424
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 233,760 -20.69 % 185,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 232,320 4 % 241,620

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 466,080 427,020
รวมงบบุคลากร 0 0 466,080 427,020

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 810 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 810 5,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 810 5,000 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 810 471,080 427,020
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,258,917 1,164,420 1,181,080 23.54 % 1,459,140
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

35,384 28,680 19,560 2.25 % 20,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 720,240 696,466 879,480 -2.63 % 856,356

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 52,980 41,689 70,800 -22.8 % 54,660

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,109,521 1,973,255 2,192,920 2,432,156
รวมงบบุคลากร 2,109,521 1,973,255 2,192,920 2,432,156

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 0 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,040 0 30,000 -83.33 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 5,040 0 80,000 55,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 104,200 110,000 150,000 79.87 % 269,804

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 23,602 20,544 27,500 81.82 % 50,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 49,250 45,200 52,500 -4.76 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 24,319.11 50,000 0 % 50,000
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 0 0 50,000 -60 % 20,000

โครงการหนวยจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการหนวยจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 2,592 19,800 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 179,644 219,863.11 350,000 459,804
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 90,280.5 77,702 115,000 -56.52 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,354 0 45,000 11.11 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 182,124.9 196,100 300,000 0 % 300,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 46,853 43,536 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 344,612.4 317,338 490,000 420,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 449,703.63 648,566.9 800,000 0 % 800,000

คาบริการโทรศัพท์ 189.66 94.43 1,500 0 % 1,500

คาบริการไปรษณีย์ 3,030 1,225 5,000 60 % 8,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 75,302.8 76,002.8 80,000 5 % 84,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 528,226.09 725,889.13 886,500 895,500
รวมงบดําเนินงาน 1,057,522.49 1,263,090.24 1,806,500 1,830,304
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้แถวสแตนเลส 4 ที่นั่ง 0 0 14,000 0 % 14,000

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 12,500

เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 100 % 21,500

โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 9,800 9,800 11,000 3.64 % 11,400

โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ- บานกระจก 0 7,000 7,000 128.57 % 16,000

ตู้ลิ้นชัก 4 ชั้น 0 0 7,400 -100 % 0

โต๊ะอเนกประสงค์ยางพารา 0 0 0 100 % 15,000

พัดลมอุตสาหกรรม 15,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้น้ําดื่มถังคว่ํา ร้อน-เย็น 11,800 0 0 0 % 0

ถังต้มน้ําไฟฟ้า 4,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 29,500 58,000 60,000 0 % 60,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 8,600 17,200 -18.6 % 14,000

เครื่องสํารองไฟ 7,500 7,500 2,500 100 % 5,000
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อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)  

6,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 84,500 90,900 119,100 169,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการตอเติมอาคารพัสดุ อบต.หนองพัน
ทา 

185,121.29 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 185,121.29 0 0 0
รวมงบลงทุน 269,621.29 90,900 119,100 169,400

รวมงานบริหารงานคลัง 3,436,664.78 3,327,245.24 4,118,520 4,431,860
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 200,000 13.04 % 226,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 200,000 226,080
รวมงบบุคลากร 0 0 200,000 226,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 36,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 40,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 200,000 276,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,321,826.78 9,727,373.4 11,975,810 10,735,384

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 174,960 5.83 % 185,160

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 216,170 32.17 % 285,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 403,130 482,880
รวมงบบุคลากร 0 0 403,130 482,880

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์การบริหารสวนตําบลหนองพัน
ทา

100,000 0 0 0 % 0

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 3,725 4,847 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 103,725 4,847 10,000 0
รวมงบดําเนินงาน 103,725 4,847 10,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 103,725 4,847 413,130 482,880
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอปพร.อบต.หนอง
พันทา

0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 120,000 -83.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 120,000 120,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 28,500 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 28,500 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 148,500 220,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 148,500 220,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานจราจร
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์/อบรม ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,000 10,000

รวมงานจราจร 0 0 20,000 10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 103,725 4,847 581,630 712,880

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 770,280 813,540 864,960 4.5 % 903,900

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 89,500 106,000 318,000 4 % 330,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 7,140 21,480 -13.06 % 18,674

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 901,780 968,680 1,246,440 1,295,294
รวมงบบุคลากร 901,780 968,680 1,246,440 1,295,294

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

3,100 0 80,000 0 % 80,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 20,000 -50 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 4,200 14.29 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 6,840 3,740 114,200 99,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 82,500 120,900 100,000 0 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 1,416 26,400 40,000 25 % 50,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 40,000 25 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 0 0 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 3,900 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 83,916 151,200 230,000 250,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 27,804 20,784 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 41,470 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,145 14,873 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 38,949 77,127 60,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 129,705 232,067 404,200 404,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 2,500

โต๊ะทํางานเหล็ก 0 0 0 100 % 5,500

ผ้ามาน 19,350 0 0 0 % 0

ผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 0 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 0 0 60,000 0 % 60,000

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 29,500 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 5,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 54,650 0 80,000 68,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกล้อมรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพันทา หมูที่ 6 
บ้านหนองพันทา

39,300 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อมุ้งลวดพร้อมติดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพันทา

0 9,400 0 0 % 0

โครงการติดตั้งตาขายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
โพธิ์ศรีมงคล

29,500 4,000 0 0 % 0

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการจัดซื้อมุ้งลวดพร้อมติดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดทองสุทธาวาส

11,400 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่าไรโนนมวง

29,500 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการปูพื้นกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดศิลาราษฎร์  

29,800 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกล้อมรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพันทา หมูที่ 6 
บ้านหนองพันทา

0 19,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโนนโพธิ์

0 47,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างลานเอนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาราษฎร์

0 139,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 0 0 100 % 100,000

โครงการทํารางน้ําฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่าไรโนนมวง

0 11,200 0 0 % 0

โครงการทํารางน้ําฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองพันทา

0 16,700 0 0 % 0

โครงการบํารุงรักษาปรับปรุงตอเติมซอม
แซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

49,000 0 100,000 -100 % 0

โครงการปูพื้นกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดโพธิ์ศรีมงคล

0 29,000 0 0 % 0

โครงการปูพื้นกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดวัดทองสุทธาวาส

0 23,400 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 188,500 299,200 100,000 100,000
รวมงบลงทุน 243,150 299,200 180,000 168,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,274,635 1,499,947 1,830,640 1,868,094
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,735,580 2,451,300 2,641,980 22.91 % 3,247,360

เงินวิทยฐานะ 84,000 259,000 386,400 21.74 % 470,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,543,160 2,469,385 2,582,640 -5.54 % 2,439,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 28,000 288,120 33.28 % 384,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,386,740 5,207,685 5,899,140 6,541,400
รวมงบบุคลากร 5,386,740 5,207,685 5,899,140 6,541,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 56,500 96,000 0 % 96,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 35,140 -71.54 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 24,780 68,780 131,140 106,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 โครงการสงเสริมสนับสนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลหนองพันทา 

19,810 0 0 0 % 0

คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 69,660 49,880 69,660 -13.58 % 60,200

คาเครื่องแบบนักเรียน 48,600 34,800 48,600 -13.58 % 42,000

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 372,300 343,700 358,860 4.22 % 374,000

คาหนังสือเรียน 32,400 23,200 32,400 -13.58 % 28,000

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 1,119,000 1,002,960 1,076,250 5.17 % 1,131,900

คาอุปกรณ์การเรียน 32,400 23,200 32,400 -13.58 % 28,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 100,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 76,080 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนสภาเด็กและ
เยาวชน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนสภาเด็กและ
เยาวชน

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,770,250 1,477,740 1,638,170 1,784,100
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 1,596,195 6.84 % 1,705,418
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาอาหารเสริม (นม) 1,431,458.82 1,412,549.4 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,431,458.82 1,412,549.4 1,596,195 1,705,418
รวมงบดําเนินงาน 3,226,488.82 2,959,069.4 3,365,505 3,595,518

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 75,000 75,000 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพน
ทอง

0 0 0 100 % 15,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่าไรโนนมวง

0 0 0 100 % 15,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองพันทา

0 0 0 100 % 15,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา โรงเรียนโพนทองประชา
สรรค์

0 0 0 100 % 15,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยลึกวิทยา

0 0 0 100 % 15,000

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0 0 75,000 -100 % 0
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โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

75,000 75,000 75,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้าน
โนนแก้วโพนทอง

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านป่า
ไรโนนมวง

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้าน
หนองพันทา

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโพนทอง
ประชาสรรค์

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนห้วยลึก
วิทยา

0 0 0 100 % 15,000

โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนเชิงปฏิบัติการโรงเรียนดีศรีตําบล 

15,000 0 0 0 % 0

โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 

2,529,140 2,495,000 2,630,250 -100 % 0
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โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)

0 0 0 100 % 2,814,000

รวมเงินอุดหนุน 2,694,140 2,645,000 2,780,250 2,964,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,694,140 2,645,000 2,780,250 2,964,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 11,307,368.82 10,811,754.4 12,044,895 13,100,918
รวมแผนงานการศึกษา 12,582,003.82 12,311,701.4 13,875,535 14,969,012

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 551,400 585,840 625,140 5.16 % 657,420

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 508,320 528,840 561,000 3.49 % 580,584

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 48,000 40,920 -7.04 % 38,040

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,149,720 1,204,680 1,269,060 1,318,044
รวมงบบุคลากร 1,149,720 1,204,680 1,269,060 1,318,044

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 0 % 50,000
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 -75 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 10,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 100,000 55,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 185,729 197,038.5 70,000 -28.57 % 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 6,596 1,360 30,000 -33.33 % 20,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 37,900 0 40,000 -50 % 20,000

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ
ตําบลหนองพันทา 

621,600 613,500 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 189,808 100,080 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,041,633 911,978.5 290,000 210,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,635 19,399 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 20,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 32,900 25,600 40,000 0 % 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 44,400 81,850 70,000 0 % 70,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 8,610 9,600 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 7,185 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 98,545 143,634 180,000 195,000
รวมงบดําเนินงาน 1,140,178 1,055,612.5 570,000 460,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ชอง 0 0 0 100 % 7,000

ตู้เหล็กบานทึบ-บานกระจก 0 14,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง สําหรับล้างรถ 0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 19,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 0 0 0 100 % 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 0 29,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction 8,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังพิมพ์

0 0 8,000 -100 % 0
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เครื่องสํารองไฟ 5,000 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 13,000 62,000 23,000 42,000
รวมงบลงทุน 13,000 62,000 23,000 42,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,302,898 2,322,292.5 1,862,060 1,820,044
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

กิจกรรมสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

4,455 4,473 0 0 % 0

โครงการไกลเอดส์ 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการควบคุม/ป้องกันโรคติดตอ 19,904 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดตอ 0 0 80,000 0 % 80,000

โครงการรวมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า

0 0 20,000 150 % 50,000

โครงการรักษ์น้ํา  รักษ์สิ่งแวดล้อม 0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก
สายรองและชุมชนองค์การบริหารสวน
ตําบลหนองพันทา

2,510 2,450 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัติยราชนารี

0 0 50,000 20 % 60,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัติยราชนารี           

44,550 44,730 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 71,419 51,653 200,000 240,000
รวมงบดําเนินงาน 71,419 51,653 200,000 240,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  13:00 หน้า : 31/57



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการตามแนวพระราชดําริ  ด้าน
สาธารณสุข

0 0 0 100 % 240,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 240,000 0 240,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 240,000 0 240,000 240,000
รวมงบเงินอุดหนุน 240,000 0 240,000 240,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 311,419 51,653 440,000 480,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,614,317 2,373,945.5 2,302,060 2,300,044

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 233,760 4.95 % 245,340

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 180,000 4 % 187,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 413,760 432,540
รวมงบบุคลากร 0 0 413,760 432,540

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 413,760 432,540
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ อบต. รวมใจ รวมใจสูชุมชน  3,715 4,938 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพผู้ป่วยติด
เตียงและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขต
ตําบลหนองพันทา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 3,715 4,938 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 3,715 4,938 0 20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ยากไร้ ผู้
ด้อยโอกาสให้พึ่งตนเองได้

0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 3,715 4,938 0 40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,715 4,938 413,760 472,540
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 384,180 403,080 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 845,160 942,480 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 56,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,277,340 1,401,560 0 0
รวมงบบุคลากร 1,277,340 1,401,560 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

65,850 77,850 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 65,850 77,850 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 249,600 188,400 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 14,868 2,580 0 0 % 0
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คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 7,800 3,900 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 13,100 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 17,940 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 303,308 194,880 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 3,200 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 116,825 73,750 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 9,576 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,371 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 136,772 76,950 0 0
รวมงบดําเนินงาน 505,930 349,680 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 0 5,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อกล้องระดับกําลังขยาย 30 เทา พร้อม
ไม้สต๊าฟ

0 36,700 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องตบดิน 0 20,700 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 0 29,700 0 0 % 0
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จัดซื้อชุดเก็บตัวอยางลูกปูน 0 9,000 0 0 % 0

จัดซื้อสวานแทนเจาะคอนกรีต 0 50,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 151,100 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการคาบํารุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง

0 1,081,840 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,081,840 0 0
รวมงบลงทุน 0 1,232,940 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,783,270 2,984,180 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 231,468

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 6,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 237,468
รวมงบบุคลากร 0 0 0 237,468
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการตอเติมศาลาประชาคมภายในหมู
บ้าน หมูที่ 6 บ้านหนองพันทา

0 40,200 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมศาลาประชาคม
หมูบ้าน หมูที่ 10 บ้านโนนโพธิ์ศรี

0 292,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารเอนก
ประสงค์ องค์การบริหารสวนตําบลหนอง
พันทา

0 498,000 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้าง ซอมแซม ตอเติม ปรับ
ปรุง ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 7 บ้าน
ขี้เหล็กใหญ 

211,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมูบ้าน  หมู 12 บ้านโนนแก้วน้อย

0 295,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมูบ้าน  หมูที่ 9 บ้านโนนมวง

0 295,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน  หมูที่ 5 บ้านหนองนาคํา  

298,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ

0 317,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 9 บ้านโนนมวง

248,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กล้อม
รอบบริเวณเมรุ หมูที่ 6 บ้านหนองพันทา

0 249,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู ภายในหมูบ้าน  หมู 3 
บ้านโพนทอง

0 298,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู ภาย
ในหมูบ้าน  หมูที่ 8 บ้านป่าไร  

288,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูภาย
ในหมูบ้าน  หมู 4 บ้านโนนแก้ว

0 298,000 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวางติดตั้งเพิ่ม
เติม  หมูที่ 9  บ้านโนนมวง  

39,500 0 0 0 % 0

โครงการขุดเจาะบอบาดาล เพื่อการผลิตน้ํา
ประปาภายในหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้านป่าไร

0 299,500 0 0 % 0

โครงการขุดเจาะบอบาดาลพร้อมหอถังน้ํา
ประปา พร้อมอุปกรณ์ภายในหมูบ้าน หมูที่ 
4 บ้านโนนแก้ว  

307,600 0 0 0 % 0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขุดลอกสระอบต.หนองพันทา  หมู
ที่ 11

0 494,000 0 0 % 0

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง 

991,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,383,100 3,376,700 0 0
รวมงบลงทุน 2,383,100 3,376,700 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า  หมูที่ 3  บ้านโพน
ทอง  

48,326.48 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู
ที่ 5 บ้านหนองนาคํา

0 299,398.37 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายในหมู
บ้าน หมูที่ 11 บ้านพัฒนาพร

0 285,668.36 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ภายในหมู
บ้าน  หมูที่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ  

197,221.45 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้ง
หม้อแปลงภายในหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านห้วย
ลึก

0 288,609.86 0 0 % 0
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวางติดตั้งเพิ่ม
เติม ภายในหมูบ้าน  หมูที่ 10 บ้านโนนโพธิ์
ศรี  

298,261.32 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวางติดตั้งเพิ่ม
เติม ภายในหมูบ้าน  หมูที่ 6 บ้านหนองพัน
ทา  

196,490.53 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวางติดตั้งเพิ่ม
เติม ภายในหมูบ้าน หมูที่ 2  บ้านห้วยลึก
เหนือ 

90,862.08 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวางพร้อมลง
หม้อแปลงภายในหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้านขี้
เหล็กใหญ

0 296,990.83 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมู
บ้าน หมูที่ 1  บ้านห้วยลึก  

286,513.7 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าเพื่อการเกษตรภายใน
หมูบ้าน  หมูที่ 6 บ้านหนองพันทา 

86,915.6 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา (จากบ้าน
นางดวง  คําพิชัยถึงบ้านนายหนัน สุภาคม ) 
 หมูที่ 4  บ้านโนนแก้ว

0 0 0 100 % 100,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 9 
บ้าน
โนนมวง

0 0 650,000 -100 % 0
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ํา หมูที่ 
1 บ้านห้วยลึก

0 0 150,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,204,591.16 1,170,667.42 800,000 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,204,591.16 1,170,667.42 800,000 100,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 3,587,691.16 4,547,367.42 800,000 337,468
งานสวนสาธารณะ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 0 0 13,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลาง
แจ้ง

0 0 200,000 0 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 213,900 200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หนองพัน
ทา

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 50,000
รวมงบลงทุน 0 0 213,900 250,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 213,900 250,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล 0 0 120,000 -100 % 0

รายจายเพื่อได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 450,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะแบบ บูรณาการ
ตําบลหนองพันทา

0 0 815,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ
ตําบลหนองพันทา - กิจกรรมจ้างเหมาคน
งานประจํารถขยะ

0 0 0 100 % 375,000

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ
ตําบลหนองพันทา - กิจกรรมธนาคารขยะ
ในชุมชนตําบล

0 0 0 100 % 15,000

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ
ตําบลหนองพันทา - กิจกรรมมือปราบขยะ
ชุมชน

0 0 0 100 % 250,000

โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก 
สายรองและชุมชน  ตําบลหนองพันทา

0 0 0 100 % 15,000
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โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก
สายรองและชุมชนขององค์การบริหารสวน
ตําบลหนองพันทา

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 955,000 1,105,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 955,000 1,105,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 955,000 1,105,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,370,961.16 7,531,547.42 1,968,900 1,692,468

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอบต.รวมใจ รวมใจ สูชุมชน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบต.รวมใจ รวมใจสูชุมชน 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 10,000 10,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นระดับอําเภอ

0 0 0 100 % 15,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนา/อบรมหมูบ้านชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดและวินัย
จราจร

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนา/อบรมหมูบ้านชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ป้องการยาเสพติดและวินัย
จราจร

0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายการอยู
รวมกันอยางสมานฉันท์

0 0 30,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

0 0 0 100 % 30,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุมพัฒนา
บทบาทสตรีตําบลหนองพันทา

0 0 0 100 % 40,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุมพัฒนา
บทบาทสตรีตําบลหนองพันทา

0 0 30,000 -100 % 0
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โครงการสงเสริมสนับสนุนคณะกรรมการ
หมูบ้านในการป้องกันรักษาความสงบเรียบ
ร้อยสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

0 0 0 100 % 60,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนกาชาดจังหวัดบึงกาฬ (โครงการ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหลากาชาด 
จังหวัดบึงกาฬ)

0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนองค์กรการกุศล 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 130,000 195,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 130,000 195,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 140,000 205,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 140,000 205,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 โครงการแขงขันกีฬาท้องถิ่นโซพิสัยเกมส์ 98,325 54,250 0 0 % 0
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โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบล
หนองพันทา

149,500 150,000 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบล
หนองพันทา

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบล
หนองพันทา

0 0 0 100 % 100,000

โครงการแขงขันกีฬาท้องถิ่น โซพิสัยเกมส์ 0 0 0 100 % 100,000

โครงการแขงขันกีฬาท้องถิ่นโซพิสัยเกมส์ 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุตําบลหนองพันทา

0 0 0 100 % 150,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุตําบลหนองพันทา

0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 247,825 204,250 450,000 350,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุกีฬา 0 31,400 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 31,400 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 247,825 235,650 550,000 450,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 247,825 235,650 550,000 450,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการงานประเพณีตําบลหนองพันทา 0 249,867 0 0 % 0

โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ 0 0 0 100 % 100,000

โครงการงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 300,000

งานประเพณีประจําหมูบ้าน/ตําบล 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 249,867 200,000 400,000
รวมงบดําเนินงาน 0 249,867 200,000 400,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 249,867 200,000 400,000
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสืบสานตํานานแหธุงพญานาค
ศิลปะลุมน้ําโขง

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการสืบสานตํานานแหธุงพญานาค
ศิลปะลุมน้ําโขง

0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 150,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 150,000 150,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 150,000 150,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 247,825 485,517 900,000 1,000,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 572,030 92.11 % 1,098,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 21,360 40.45 % 30,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 17,500 140 % 42,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 1,217,400 -55.37 % 543,312

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 83,900 -80.62 % 16,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,912,190 1,730,472
รวมงบบุคลากร 0 0 1,912,190 1,730,472

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 116,750 -14.35 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 15,000 220 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 131,750 158,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 188,814 -73.52 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 4,566 338.02 % 20,000
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คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมนา 0 0 7,800 156.41 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 201,180 90,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 100,000 -50 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 100,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 432,930 368,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 2,500

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 0 0 0 100 % 74,700

ตู้เหล็กบานทึบ บานกระจก 0 0 7,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 0 0 0 100 % 5,500

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครื่อง
ทุนแรง (เครนพับ และกระเช้าซอมไฟฟ้า)

0 0 2,500,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 100 % 30,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องสูบน้ําแบบมอเตอร์จมใต้น้ํา ขนาด 
1.5 แรงม้า

0 0 0 100 % 58,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 2,507,000 171,200
รวมงบลงทุน 0 0 2,507,000 171,200

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 4,852,120 2,269,672
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้าง รางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู ภายในหมูบ้านหมูที่ 2  
บ้านห้วยลึกเหนือ

0 0 0 100 % 250,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้าน
โนนมวง หมูที่ 9 บ้านโนนมวง

0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน  หมูที่ 11 บ้านพัฒนาพร

0 0 77,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน  หมูที่ 4  บ้านโนนแก้ว

0 0 0 100 % 200,000
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โครงการกอสร้างป้ายกําหนดเขตแดนตําบล
หนองพันทา

0 0 60,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างพร้อมติดตั้งกระจกโค้งนูน
สองมุมตามพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุภายในตําบล
หนองพันทา

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรั้วพร้อมติดตั้งประตู อบต
.หนองพันทา

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยูภายในหมูบ้าน หมูที่ 3 
บ้านโพนทอง *ลําดับที่ 1

0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างลานกีฬาระดับตําบล 0 0 346,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างลานเอนกประสงค์ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในองค์การบริหาร
สวนตําบล (หน้าสํานักงานกองชาง)

0 0 0 100 % 400,000

โครงการกอสร้างลานเอนกประสงค์ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในองค์การบริหาร
สวนตําบลหนองพันทา

0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างห้องน้ําภายในสํานักงาน 
อบต.หนองพันทา

0 0 0 100 % 250,000

โครงการกอสร้างอาคารสํานักงาน กองชาง 
อบต.หนองพันทา

0 0 0 100 % 500,000

โครงการขยายเขตฟ้าสองสวางถนนสาย
หลักในตําบลหนองพันทา

0 0 250,000 -100 % 0
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวางติดตั้งเพิ่ม
เติม หมูที่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู
บ้าน หมูที่ 1  บ้านห้วยลึก

0 0 145,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู
บ้าน หมูที่ 8 บ้านป่าไร

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อมุ้งลวดพร้อมติดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนโพธิ์

0 0 16,700 -100 % 0

โครงการติดตั้งพร้อมกับซอมแซมกล้องวงจร
ปดที่ชํารุดภายในตําบลหนองพันทา

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการเทพื้นคอนกรีตด้านหน้าประตูทาง
เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทองสุทธาวาส

0 0 81,800 -100 % 0

โครงการปรับปรุง/ขยาย/ซอมแซมหอกระ
จายขาวภายในหมูบ้าน หมูที่ 2 บ้านห้วยลึก
เหนือ *ลําดับที่ 2

0 0 0 100 % 50,000

โครงการปรับปรุง/ตอเติมสนามกีฬาหญ้า
เทียมอบต.หนองพันทา

0 0 0 100 % 200,000

โครงการปรับปรุงตอเติมห้องน้ํา อบต.หนอง
พันทา

0 0 0 100 % 500,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปา
ภายในตําบลหนองพันทา

0 0 100,000 -100 % 0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 0 1,200,000 -16.67 % 1,000,000

โครงการตอเติมกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดโพธิ์ศรีมงคล

0 0 0 100 % 50,000

โครงการตอเติมกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดศิลาราษฎร์

0 0 0 100 % 50,000

โครงการติดตั้งฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่าไรโนนมวง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการทาสี อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองพันทา

0 0 0 100 % 30,000

โครงการทํารางน้ําฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ทองสุทธาวาส

0 0 0 100 % 20,000

โครงการปูพื้นกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดโนนโพธิ์

0 0 0 100 % 40,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 2,596,500 5,010,000
รวมงบลงทุน 0 0 2,596,500 5,010,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 2,596,500 5,010,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 7,448,620 7,279,672
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแปลงนาประชารัฐ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 60,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 60,000 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 60,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการคุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 0

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 50,000 0
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 110,000 0

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 540,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 600,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 600,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในกิจการประปา 0 0 0 100 % 150,000

คาใช้จายในกิจการประปา 407,969 349,920 0 0 % 0

คาใช้จายในกิจการประปา 0 0 200,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 407,969 349,920 200,000 280,000
รวมงบดําเนินงาน 407,969 349,920 200,000 280,000

รวมงานกิจการประปา 407,969 349,920 200,000 880,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 407,969 349,920 200,000 880,000

รวมทุกแผนงาน 43,761,083.76 45,435,198.72 53,180,315 54,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา

อําเภอโซพิสัย   จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,753,000 บาท
งบกลาง รวม 13,753,000 บาท

งบกลาง รวม 13,753,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 350,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้   350,000  บาท เพื่อจาย
เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้าของคา
จ้าง ในสวนของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และผู้
ดูแลเด็ก ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 2533 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกคครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

กองทุนเงินทดแทน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
 พ.ศ.2561 
เพื่อให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสพอันตราย เจ็บ
ป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจาก
การทํางานให้แกนายจ้าง โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของคา
จ้างทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม)
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกคครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,700,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งไว้ 9,700,000     บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้
จายในการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แกผู้สูง
อายุ ภายในเขตพื้นที่ตําบลหนองพันทา   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (6),(10), (11),(12),(16),(31) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจาย
เงิน สงเคราะห ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
 - เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินเบี้ยชีพผู้
สูง อายุ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินเบี้ยชีพผู้
สูง อายุ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว0357
 ลงวัน ที่ 25 มกราคม 2560 เรื่องแจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับเงินเบี้ย ผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจําคุก - เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6
/ว1430 ลงวัน ที่ 6 ก.ค. 2564 
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,705,000 บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว้  2,705,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้
จายในการสนับสนุนสวัสดิการให้แกผู้พิการหรือทุพพลภาพ ภาย
ในเขตพื้นที่ตําบลหนองพันทา รายละ 800 บาท/เดือน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (6),(10), (11),(12),(16),(31)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจาย
เงิน สงเคราะห ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงิน เบี้ยความพิการให้คนพิการให้คนพิการ ขององคกร
ปกครองสวนท้อง ถิ่น พ.ศ.2553 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงิน เบี้ยความพิการให้คนพิการให้คนพิการ ขององคกร
ปกครองสวนท้อง ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงิน เบี้ยความพิการให้คนพิการให้คนพิการ ขององคกร
ปกครองสวนท้อง ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว0357
 ลงวัน ที่ 25 มกราคม 2560 เรื่องแจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับเงินเบี้ย ผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจําคุก 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว1430 ลงวัน ที่ 6 ก.ค. 2564 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 138,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส   ตั้งไว้  138,000 บาท   เพื่อจายเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ภายในเขตพื้นที่ตําบลหนองพันทา  
จํานวน  23 รายๆละ 500 บาท  /เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (6),(10), (11),(12),(16),(31) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจาย
เงิน สงเคราะห ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว0357
 ลงวัน ที่ 25 มกราคม 2560 เรื่องแจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับเงินเบี้ย ผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจําคุก 
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เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

สํารองจาย ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อเป็นเงินสํารองจายกรณีฉุก
เฉินหรือจําเป็นอันเกี่ยว
สาธารณภัยหรือจําเป็นเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นสวนรวมหรือโดยตรงหรือเฉพาะรายในกรณีไมสามารถคาด
กาลไว้ลวงหน้า 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชน ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0313.1/ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559 
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0891.2
/ว76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 6.หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0810.4/ว526 ลงวันที่ 8
 มีนาคม 2560 7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่มท 0810.4/ว1064 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
8.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0810.4
/ว1173 
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 
9.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0810.4
/ว1520 
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.) 
ในอัตราร้อยละ  2 ของงบประมาณรายรับ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้อง ถิ่น พ.ศ.2500 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8)พ.ศ.2556 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญ ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้อง ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
 เรื่อง ซักซ้อม แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อ สงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น ขององคกร ปกครองสวนท้องถิ่น 
–เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการ สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้อง ถิ่นที่ มท 0808.5/ว30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
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เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบล
หนองพันทา

จํานวน 150,000 บาท

เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบล
หนองพันทา ตั้งไว้ 150,000 บาท 
เพื่ออุดหนุนให้แกกองทุนหลักประกันสุขภาพ องคการบริหารสวน
ตําบลหนองพันทา
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ
เพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้อง ถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง ถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2557 ไมน้อยกวาร้อยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุข
ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
-หนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว 2199 
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การดําเนินการ กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 5,000 บาท

เงินชวยพิเศษ  ตั้งไว้ 5,000 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษให้แกข้าราชการ ลูกจ้างประจํา หรือผู้
รับบํานาญขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2563

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

เงินชวยพิเศษ  ตั้งไว้ 10,000 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษให้แก พนักงานจ้างหรือผู้รับบํานาญของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2563
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 5,600,424 บาท

งบบุคลากร รวม 4,212,924 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้  514,080   บาท 
  เพื่อจายเป็นเงินเดือนของ
  1.นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 244,800 บาท 
  2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคนที่ 1 จํานวน 134,640
 บาท
  3.รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคนที่ 2 จํานวน 134,640
 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง ตั้งไว้ 42,120 บาท เพื่อ
จายเป็นคาประจําตําแหนง
1.นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 21,000 บาท 
2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคนที่ 1 จํานวน 10,560
 บาท
3.รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคนที่ 2 จํานวน 10,560
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษ ตั้งไว้ 42,120 บาท เพื่อจายเป็นคา
ตอบแทนพิเศษของ
1.นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 21,000 บาท 
2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคนที่ 1 จํานวน 10,560
 บาท
3.รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคนที่ 2 จํานวน 10,560
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล     ตั้งไว้  86,400 บาท  
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,195,200 บาท

ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตั้ง
ไว้  1,195,200 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แก
1.ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เป็นเงิน 134,640 บาท
2.รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เป็นเงิน 110,160
 บาท
3.สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 10 คน เป็น
เงิน 864,000 บาท
4.เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 86,400 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,333,004 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,573,620 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว้  1,473,620 บาท เพื่อ
จายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แกพนักงาน
สวนตําบล จํานวน  5  ตําแหนง ได้แก
1.นักบริหารงาน อบต.(ปลัด อบต.) เป็นเงิน 578,340 บาท
2.นักบริการงานทั่วไป(หัวหน้าสํานักปลัด) เป็นเงิน 138,900
 บาท 
3.นักทรัพยากรบุคคล เป็นเงิน 422,700 บาท
4.นิติกร  เป็นเงิน 185,400 บาท
5.เจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 248,280 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 170,000 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งไว้ 170,000 บาท เพื่อจายเป็นเงิน
ประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลสายงานบริหาร
ตั้งแตระดับต้น ขึ้นไป ตั้งจายจากเงินรายได้
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 11
 กรกฎาคม 2554  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบึงกาฬ เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 21) ลงวันที่ 11
 เมษายน 2559 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 546,600 บาท

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้  546,000 บาท  แยกเป็น
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้    330,600  บาท เพื่อจายเป็น
คาตอบแทนและปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 ตําแหนง ได้แก
1.1พนักงานขับรถยนตสวนกลาง  เป็นเงิน 181,836 บาท
1.2นักการภารโรง เป็นเงิน 148,764 บาท
2.ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 216,000 บาท เพื่อจายเป็น
เงินคาตอบแทนและปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 ตําแหนง
1. คนงานทั่วไป  จํานวน 2  อัตรา เป็นเงิน 216,000 บาท  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 42,784 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างตั้งไว้ 42,784 บาท  เพื่อ
จายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 1,222,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 308,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง
2.คาใช้จายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว และ
อัตราคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามหลักเกณฑที่
กําหนด
3.คาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 
ในการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการ
รักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑที่กําหนด
4. คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งให้
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑที่กําหนด
5. คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑที่กําหนด
6. คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคการปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
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2. หนังสือสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2557
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.2/2 380  ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 1803  ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2563 
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318
  ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
7. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ.2562
9. หนังสือสํานักงาน ก.อบต.,ก.ท.บ. ,ก.จ. ที่ มท 0809.1/ว381
 ลว. 19 มี.ค.2546
10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการของ อปท.พ.ศ.2542 ประกอบกับ ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวน
ทางวินัยข้าราชการ พ.ศ.2536
11. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว38 ลว
. 28 เม.ย.2558 เรื่อง หลั
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กเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการ
12. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว 2158
 ลว. 20 เม.ย.2559 เรื่อง หารือการเบิกจายคาเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
13. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลา ราชการให้แกพนักงานลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่
มา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบฯกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4)พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว2409 ลว 17 พ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 78,000 บาท

คาเชาบ้าน จํานวน 78,000 บาท
  ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล
 รวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ที่มีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบฯ
กําหนด
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)    พ.ศ. 2551
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 )   พ.ศ. 2559
 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 )   พ.ศ. 2562
 5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนตําบลและลูกจ้างประจํารวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามที่ระเบียบฯ กําหนด
-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 754,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ  ตั้งไว้ 150,000 บาท
 เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ดังนี้
1. คาถายเอกสาร
2. คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
3. คาเชาทรัพยสิน ได้แก เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ
4. คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ
5. คาธรรมเนียมตางๆ
6. คาเบี้ยประกัน
7. คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
8. คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ได้แก คาจ้างที่ปรึกษา คา
จ้างออกแบบ,คารับรองแบบ,คาจ้างระบบแผนที่ภาษี,คาจ้างทนาย
ความ,คาจ้างปรับปรุงโดเมน website ฯลฯ
9. คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง
10. คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
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สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สร้าง
11. คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ
12. คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตาง ๆ
13. คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ
14. คาจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชนตอองคการ
บริหารสวนตําบล
15. คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เป็นประโยชนตอองคการบริหาร
สวนตําบล ฯลฯ
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
 5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

รายจายเพื่อการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อเป็น
คาใช้จายดังนี้
 1.คารับรอง (รายจายในการรับรอง หรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น)
 2.คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ
 3.คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
 4.คาใช้จายในการประชุมราชการ
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 5.คาใช้จายในการเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่นและประชุม
คณะกรรมการชุดตางๆ ที่รับ
คําสั่งและปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล
 6.คาใช้จายในการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้อง
ถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะ
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรม
การ การประชุมประชาคมท้องถิ่น หรือคณะทํางานตางๆ ที่ได้รับ
การแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่ง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่จัดประชุมตางๆ
 7.คาสนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การ
จัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน การดําเนิน
การของคณะกรรมการชุมชน สร้างเครือขายองคกรชุมชน สร้าง
เครือขายองคกรชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประ
เทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการ
คลังวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว
 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและระดับตําบล พ.ศ.2562
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ ว 3402 ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2564
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
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 0810.3/ว 49 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ ว 1239 ลงวัน
ที่ 21 กุมภาพันธ 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาจัดงานรัฐพิธีและพิธีการตางๆ จํานวน 10,000 บาท

คาจัดงานรัฐพิธีตางๆ  ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดงาน นิทรรศการ ตลอดจนกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนเพื่อเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว พระบรมราชินีนาถแลพระบรมวงศานุวงศ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

คาเชาพื้นที่เว็ปไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 14,500 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเชาพื้นที่เว็บไซตของ อบต.หนองพัน
ทา และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 29/8/2565  13:25:09 หน้า : 18/147



คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจาย
เป็น
 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง อปพร.และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบ
หมายให้ไปปฏิบัติราชการ  ได้แกเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ และคาอื่นๆ ที่ระเบียบฯกฎหมายกําหนด
 -  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2559
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559
 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา     จํานวน  50,000 บาท
 เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ในการฝึก
อบรมและสัมมนาที่กอให้เกิดประโยชนตอองคการบริหารสวน
ตําบล
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
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คาใช้จายในการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด จํานวน 10,000 บาท

 ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งนายก
องคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรกรณีเลือกตั้งตําแหนงที่วาง 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
 1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

โครงการอบรมกฎหมายให้แกบุคลากรและประชาชน จํานวน 10,000 บาท

รายจายเพื่อโครงการอบรมกฎหมายให้แกบุคลากรและ
ประชาชน ตั้งไว้ 10,000 บาท
 เพื่อเป็นคาดําเนินงานและคาใช้จายที่เกี่ยวข้องในโครงการ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 157
 ข้อ 66
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โครงการอบรมผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก อบต. ผู้นําชุมชน
พร้อมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

จํานวน 300,000 บาท

โครงการอบรมผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกอบต. ผู้นําชุมชน
พร้อมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ
ตั้งไว้ 300,000 บาทเพื่อเป็นคาดําเนินงานและคาใช้จายที่เกี่ยว
ข้องในโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 161
 ข้อ 13

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซม  ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อเป็นคาดําเนินงานและคาใช้จายในการปรับปรุง บํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพยสินให้ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
 วัสดุสํานักงาน สิ่งของเครื่องใช้ตางๆ ในการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการ
 เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธง เก้าอี้พลาสติก พรม ที่ถู
พื้น เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ แผงกั้นห้องแบบรื้อ
ถอนได้ แผนป้ายตางๆที่ใช้ในสํานักงาน น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ ที่ใช้ในสํานักงาน แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อพวง
มาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้ 20,000  บาท เพื่อจายเป็นคา
 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟ ฟิวส เทปพันสาย
ไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โทร
โขง เบรกเกอร กลองรับสัญญาณโทรทัศน กลองรับสัญญาณ ไมค
ลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

ประเภทวัสดุกอสร้าง  ตั้งไว้ 30,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
วัสดุกอสร้างตางๆ เชน 
ไม้อัด อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง ตะปู เหล็กเส้น แปรง
ทาสี สี ปูนซีเมนต  ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 40,000 บาท

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว้ 40,000 บาท 
 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก เลนสซูม ขาตั้งกล้อง ป้าย
รณรงคงานราชการตางๆ เมมโมรี่การด กระดาษเขียน
โปสเตอร สี พูกัน ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ

วันที่พิมพ : 29/8/2565  13:25:09 หน้า : 22/147



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
วัสดุ
 คอมพิวเตอร เชน หมึกปริ้นเตอร แผนบันทึกข้อมูล และอุปกรณ
ที่ใช้ควบคู
 กับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
 -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2562
 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562
 5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวัน
ที่ 27 เมษายน 2565
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
 4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
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งบลงทุน รวม 105,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 105,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  จํานวน 2 ตัว
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 
2. หนังสือกรมกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 2485 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564
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โต๊ะพับหน้าขาว จํานวน 18,000 บาท

โต๊ะพับหน้าขาว จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 120
 ซม.  จํานวน 10 ตัว
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 
2. หนังสือกรมกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 2485 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564

พัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา จํานวน 15,000 บาท

พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 3 ขา ขนาดไมน้อยกวา 24
 นิ้ว  จํานวน 5 ตัว
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 
2. หนังสือกรมกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 2485 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564
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โพเดียมกลาวรายงาน จํานวน 23,000 บาท

โพเดียมกลาวรายงาน           จํานวน 23,000 บาท
เพื่อจัดซื้อแทนบรรยาย (โพเดียม)  จํานวน 1 ตัว
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 
2. หนังสือกรมกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 2485 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล จํานวน 44,000 บาท

คอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก     จํานวน  44,000  บาท
เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล ตั้งไว้ 44,000
 บาท 
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง  พร้อมอุปกรณครบชุดพร้อมใช้งาน
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
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- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบ ติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 
2. หนังสือกรมกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 2485 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564
6. เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม2564 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธีตางๆของอําเภอโซพิสัย จํานวน 40,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโซพิสัย เพื่อการจัดงานรัฐพิธี
ตางๆของอําเภอโซพิสัย ประจําปีงบประมาณ 2566  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 164
 ข้อ 16
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษา จํานวน 20,000 บาท

คาจ้างที่ปรึกษา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาให้คําปรึกษา
คาดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวเนื่อง  ฯลฯ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ ว 268
 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 427,020 บาท
งบบุคลากร รวม 427,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 427,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 185,400 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล       จํานวน   185,400
 บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล จํานวน  1 ตําแหนง ได้แก
 1.นักวิเคราะหนโยบายและแผน เป็นเงิน 185,400 บาท
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 241,620 บาท

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  241,620   บาท  แยก
เป็น
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้    241,620  บาท เพื่อจายเป็น
คาตอบแทนและปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 1 ตําแหนง ได้แก
1.ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน เป็นเงิน 241,620 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,431,860 บาท
งบบุคลากร รวม 2,432,156 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,432,156 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,459,140 บาท

ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว้ 1,459,140.00บาท
เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานสวนตําบลจํานวน 6 อัตรา ได้แก
1.ผู้อํานวยการกองคลัง
2.นักวิชาการคลัง
3.นักวิชาการเงินและบัญชี
4.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
5.เจ้าพนักงานพัสดุ
6.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล ตั้งไว้ 20,000.00
 บาทเพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานสวนตําบล 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดบึง
กาฬ เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2558 และเงินที่
ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 25 เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นในระบบแทง ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2559 ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑให้ข้า
ราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จกเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2547
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจายเป็นเงิน
ประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลสายงานบริหาร ตั้งแต
ระดับต้น ขึ้นไปที่ควรได้รับตามระเบียบกําหนด
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดบึง
กาฬ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6 ) ลงวัน
ที่ 11 เมษายน 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 856,356 บาท

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 856,356.00บาท แยก
เป็น
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 802,356 บาทเพื่อจายเป็นเงิน
คาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 5 ตําแหนงดังนี้
1.ผู้ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
2.ผู้ชวยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
3.ผู้ชวยเจ้าหน้าที่พัสดุ
4.ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ
5.พนักงานขับรถยนต
2.พนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งไว้ 54,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินคาตอบ
แทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานทั่วไป ตําแหนงคนงาน
ทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/2138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคการปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 54,660 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 54,660.00บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคการปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,830,304 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
2.คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
3.เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
4.เงินทําขวัญฝ่าอันตราย
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ. 25592. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
3. หนังสือสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2557
4. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.2/2 380  ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
5. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000
 บาทเพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แกพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้าง รวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ที่
ได้ปฏิบัติงานตามคําสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 459,804 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 269,804 บาท

ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ ตั้งไว้  269,804 บาท
เพื่อจายเป็นคาตาง ๆ ดังนี้
1.คาเบี้ยประกันภัยรถยนตสวนกลาง
2.คาใช้จายในการดําเนินคดีตาง ๆขององคการบริหารสวนตําบล
3.คาธรรมเนียมตาง ๆ
4.คาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หรือ
สิ่งพิมพตาง ๆ
5.คาจ้างเหมาเครื่องถายเอกสาร เย็บเลมหรือเข้าปกหนังสือข้อ
บัญญัติตําบลตาง ๆ 
6.คาจ้างเหมาบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชนตอองคการบริหารสวน
ตําบล
7.คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ในการจัดทําแผนที่ภาษี
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้  50,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการ ได้แก เบี้ย
เลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาอื่น ๆ ที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561
5. หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0809.2/ว 1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้  50,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการฝึกอบรม
และสัมมนาที่กอให้เกิดประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้ง
ไว้ 50,000 บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซม
ครุภัณฑ เชน  รถยนตสวนกลาง  เครื่องคอมพิวเตอร วัสดุ
ครุภัณฑตาง ๆ
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
          3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 5. หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้สอย
และคาสาธารณูปโภค
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 20,000 บาท

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
ดําเนินการตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีฯ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
 หน้า 23)

โครงการหนวยจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

โครงการหนวยจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายในการดําเนินงานและจัดเก็บภาษีนอกสถาน
ที่ ประจําปี 2566
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ
. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 159
  ข้อ 10
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ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

  ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้  50,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัด
ซื้อวัสดุสํานักงาน สิ่งของเครื่องใช้ตางๆ ในการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการคลัง เชน แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้(พาทิ
ชั่น) กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่น ๆ ที่จําเป็นที่ใช้ใน
สํานักงาน
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและสิ่งของ เครื่องใช้ตาง ๆ เชน
แปรงไม้กวาด สบู ผงซักฟอก น้ําดื่ม ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคการ
ปกครองสวนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ใช้ในกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบลเชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค 
 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน หมึกเครื่องปริ้นเตอร แผนบันทึกข้อมูล และ
อุปกรณที่ใช้ควบคูกับเครื่องคอมพิวเตอร
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 895,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท

ประเภทคาไฟฟ้า  ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สายตรวจประปา และไฟฟ้าสาธารณะสวนเกิน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใช้
จายที่ให้ถือวาเป็นรายจาย เมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้

คาบริการโทรศัพท จํานวน 1,500 บาท

ประเภทคาบริการโทรศัพท  ตั้งไว้ 1,500บาท เพื่อจายเป็นคา
โทรศัพทพื้นฐานและโทรศัพทเคลื่อนที่และรวมถึงการใช้บริการคา
เชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใช้
จายที่ให้ถือวาเป็นรายจาย เมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้ 
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 8,000 บาท

ประเภทคาบริการไปรษณีย ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
ไปรษณีย คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS) 
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใช้
จายที่ให้ถือวาเป็นรายจาย เมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 84,000 บาท

ประเภทคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 84,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จาย
เกี่ยวกับระบบอินเทอรเน็ต รวมทั้งอินเทอรเน็ตการดและสื่อสาร
อื่น ๆ เชน คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมาย
ความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใช้
จายที่ให้ถือวาเป็นรายจาย เมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 2,000 บาท

ประเภทคาเชาพื้นที่เว็ปไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
ไว้  2,000 บาทเพื่อจายเป็นคาบริการเชาพื้นที่เว็ปไซต และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นต้น 
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใช้
จายที่ให้ถือวาเป็นรายจาย เมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้ 

งบลงทุน รวม 169,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 169,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้แถวสแตนเลส 4 ที่นั่ง จํานวน 14,000 บาท

เก้าอี้แถวสแตนเลส 4 ที่นั่ง จํานวน 2 ตัว ตั้ง
ไว้ 14,000 บาท  เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สแตนเลส จํานวน 4 ที่นั่ง เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ
.2565หน้า 25 ข้อ 4 

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 12,500 บาท

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว ตั้งไว้ 12,500 บาท สําหรับเจ้า
หน้าที่นั่งทํางาน สีดํา โครงขาเป็นล้อเลื่อน 5 ขา
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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เครื่องปรับอากาศ จํานวน 21,500 บาท

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 21,500 บาท เพื่อจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู แบบแยก
สวน 
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สง ความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคา
ประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วย
อุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4
 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร

โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 11,400 บาท

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 2 หลัง ตั้งไว้ 11,400 บาท เพื่อจัดซื้อ
ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บานมีมือจับชนิดบิด คุณสมบัติตา
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (มอก.) 

โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ- บานกระจก จํานวน 16,000 บาท

 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 2 หลัง ตั้งไว้ 16,000 บาท เพื่อจัดซื้อ
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน บนกระจก – ลางทึบตอนบนมีชั้น
วางสองชั้น ตอนลางมีชั้นวางสองชั้น

โต๊ะอเนกประสงคยางพารา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงคยางพารา จํานวน 6
 ตัว ขนาด  152 x 75 x 74  ซม.
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโต๊ะ จํานวน 60,000 บาท

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรตั้งโต๊ะ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (ขนาดจอ
ภาพไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง  พร้อมอุปกรณครบชุด
พร้อมใช้งาน
 คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.2 GHz และทีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 12 MB  
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 2 TB หรือชนิด SoLid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 240 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19นิ้วจํานวน 1 หนวย
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
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1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ
. 2561
4. เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2564  ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 14,000 บาท

จํานวน 2 เครื่อง
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200 x 1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมน้อยกวา 20 หน้าตอ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพรางสีไมน้อยกวา 10 หน้าตอนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพตอนาที (ipm)
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 1 ชอง
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Leger และ Custom
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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เครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,000 บาท

เครื่องสํารองไฟ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟ  ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที - เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 276,080 บาท
งบบุคลากร รวม 226,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 226,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 226,080 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล        จํานวน  226,080
 บาท 
 เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล
 จํานวน  1  ตําแหนง ได้แก
 1.นักวิชาการตรวจสอบภายใน   เป็นเงิน 226,080 บาท
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
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งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

คาเชาบ้าน        จํานวน   36,000    บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท
 ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลรวม
ถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ที่มีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบฯกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 )   พ.ศ. 2559
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร         จํานวน  4,000  บาท
  ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนตําบลและลูกจ้างประจํา รวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมาย 
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบฯ กําหนด
-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา /ระเบียบ ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

จํานวน 10,000 บาท

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็นคา
ดําเนินงานและคาใช้จายที่เกี่ยวข้องในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 157
 ข้อ 5
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 482,880 บาท

งบบุคลากร รวม 482,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 482,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 185,160 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล     จํานวน  185,160 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล จํานวน  1  ตําแหนง ได้แก
1.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน 185,160
 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ
. 2542
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 285,720 บาท

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  285,720   บาท  แยก
เป็น
 1.พนักงานจ้างตามภารกิจ   ตั้งไว้    177,720  บาท 
  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 1 ตําแหนง ได้แก
 1.พนักงานขับรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค  เป็นเงิน 177,720
 บาท
 2.ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 108,000 บาท เพื่อจายเป็น
เงินคาตอบแทนและปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 ตําแหนง
 1. พนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานดับเพลิง) จํานวน 1  อัตรา เป็น
เงิน 108,000 บาท
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างตั้งไว้ 12,000 บาท  
 เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอปพร.อบต.หนองพันทา จํานวน 100,000 บาท

รายจายเพื่อโครงการฝึกอบรมการจัดตั้ง อปพร.อบต.หนองพัน
ทา   ตั้งไว้    100,000 บาท
 เพื่อเป็นคาดําเนินงานและคาใช้จายที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบและหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2553
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
3. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
  4. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 135
 ข้อ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซม  ตั้งไว้ 20,000 บาท
 เพื่อเป็นคาดําเนินงานและคาใช้จายในการปรับปรุง บํารุงรักษา
และซอมแซมทรัพยสินให้ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก เติมน้ํายาเคมี
ถังดับเพลิง ฯลฯ
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย           จํานวน  100,000 บาท
 ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
จัดซื้อวัสดุ
 เครื่องแตงกายให้กับ อปพร. และเจ้าหน้าที่ประจําศูนย อป
พร.อบต.หนองพันทา
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบและหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2553
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560

วันที่พิมพ : 29/8/2565  13:25:09 หน้า : 55/147



งานจราจร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงค/อบรม ลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 10,000 บาท

รายจายเพื่อโครงการรณรงค/อบรม ลดอุบัติเหตุทางถนน   ตั้งไว้  
  10,000  บาท
 เพื่อเป็นคาดําเนินงานและคาใช้จายที่เกี่ยวข้องในโครงการ  
 รณรงค  สร้างจิตสํานึก ให้บริการตางๆ และป้องกันอุบัติเหตุใน
ชวงเทศกาล
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบและหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
3. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537
 5. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 135
 ข้อ 1
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,868,094 บาท

งบบุคลากร รวม 1,295,294 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,295,294 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 903,900 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน    903,900 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว้  903,900 บาท เพื่อ
จายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้
แก พนักงานสวนตําบล จํานวน  2 ตําแหนง  ได้แก 
1. นักบริหารงานการศึกษา (ผู้อํานวยการกองการศึกษา)  
2. นักวิชาการศึกษา  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน
ตอบแทนอื่น เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหนง  ตั้งไว้  42,000 บาท  เพื่อจายเป็น
เงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลสายงานบริหาร
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดบึง
กาฬ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554  ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบึงกาฬ เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งาน บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 21) ลงวันที่ 11
 เมษายน 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 330,720 บาท

    คาตอบแทนพนักงานจ้าง รวม  330,720  บาท
    ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  330,720
  บาท  แยกเป็น
    1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้ 330,720 บาท เพื่อจายเป็น
เงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  2  ตําแหนง  ได้แก
   1. ผู้ชวยนักวิชาการศึกษา  
   2. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  
     -  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/2 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม    2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององคการปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 18,674 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง รวม 18,674  บาท
 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้  18,674 บาท เพื่อ
จายเป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหาร
งานบุคคล ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 404,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 99,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

คาตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น   จํานวน 80,000  บาท
  ประเภทคาตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล  ตั้งไว้  80,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
ตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคการบริหารสวน
ตําบล ดังนี้
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   1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
   2. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
   3. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
   4. เงินทําขวัญฝ่าอันตราย
   5. คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน
-  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคการปกครอง
สวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
2. หนังสือสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2557
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.2/2 380  ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการ
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.3/ว 27  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธี
การกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี
5. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว38 ลว.28
 เม.ย.
2558 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จํานวน     5,000
  บาท
ประเภทเงินคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ตั้งไว้  5,000  บาทเพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ให้แก  พนักงานสวนตําบล,พนักงานจ้าง  รวมถึงผู้มี
สิทธิตามกฎหมายที่ได้ปฏิบัติงานตามคําสั่งปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว2409 ลว 17 พ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

คาเชาบ้าน     จํานวน    10,000  บาท
คาเชาบ้าน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แก
พนักงานสวนตําบล 
รวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ที่มีสิทธิเบิกได้รับตามระเบียบฯ
-  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   จํานวน     4,800  บาท
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้ 4,800 บาท เพื่อจาย
เป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบลรวมถึงผู้
มีสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น     (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

วันที่พิมพ : 29/8/2565  13:25:10 หน้า : 62/147



ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จํานวน  100,000   บาท
ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาใช้จายตางๆ ดังนี้
1. คาใช้จายในการดําเนินคดีตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
2. คาธรรมเนียมตางๆ
3. คาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน
หรือสิ่งพิมพตางๆ
4. คาถายเอกสาร เย็บเลมหรือเข้าปกหนังสือตางๆ
5. คาจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เป็นประโยชนตอองคการบริหารสวน
ตําบล
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก 
มท 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลว.28 พ.ค.
2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติ
ราชการ  ได้แก เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะและคาอื่นๆ ที่
ระเบียบกฎหมายกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้เป็นไปตาม
ระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา   จํานวน   50,000   บาท
เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ  ในการฝึก
อบรมและสัมมนาที่กอให้เกิดประโยชนตอองคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น จํานวน   20,000   บาท
 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน
 การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 124
 ลําดับที่ 6
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม    จํานวน    30,000   บาท
รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซม ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ปกติ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ 
มท 0808.2/ว 1657ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปี
ขององคกร ปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลว.28 พ.ค.
2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

 วัสดุสํานักงาน   จํานวน     20,000   บาท
ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
วัสดุสํานักงานในการปฏิบัติราชการของกองการ
ศึกษา เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่นๆ 
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
วัสดุและวิทยุ   
       เชนหลอดไฟ โคมไฟสนามกีฬา สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า ฟิวส เทปพัน ฯลฯ
       - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก 
        ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
        เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของ              
        องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
        ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการ  
        พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภท 
        รายจายตามงบประมาณ
       3. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว   
      1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภท
      รายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

วัสดุกอสร้าง    จํานวน     5,000  บาท 
ประเภทวัสดุกอสร้าง ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
กอสร้างตางๆเชน ไม้อัด อิฐ ปูน ทราย กระเบื้องและอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร     จํานวน  10,000  บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาวัสดุ
คอมพิวเตอรเชน  หมึกเครื่องพิมพ  แผนบันทึกข้อมูล  และ
อุปกรณที่ใช้ควบคูกับเครื่องคอมพิวเตอร 
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 168,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 68,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  จํานวน 1 ตัว
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 
 2. หนังสือกรมกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
 3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 2485 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564

โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 5,500 บาท

โต๊ะทํางานเหล็ก ตั้งไว้  5,500 บาท เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน
เหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตัว
   -  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
           2. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑสํานัก
งาน ประจําปี พ.ศ. 2564
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอรตั้งโต๊ะ จํานวน 60,000 บาท

คอมพิวเตอรตั้งโต๊ะ จํานวน 60,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ คอมพิวเตอรตั้งโต๊ะ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2
 เครื่อง พร้อมอุปกรณครบชุด พร้อมใช้งาน ให้ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตตําบลหนองพันทา
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 8 แกน
หลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมน้อยกวา 4.3 GHz จํานวน 1
 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่งหรือดีกวา ดังนี้
1) มีหนวยแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 2 TB หรือชนิด SoLid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 จํานวน 1หนวย Base – T หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 ชอง
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- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3.  เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาปรับปรุงตอเติมซอมแซมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ในเขตพื้นที่ตําบลหนองพันทา
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 13,100,918 บาท
งบบุคลากร รวม 6,541,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,541,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,247,360 บาท

เงินเดือนพนักงาน          จํานวน   3,247,360  บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว้  3,247,360  บาท 
เพื่อจาย เป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้
แก พนักงานสวนตําบลตําแหนง ครู จํานวน  10 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจายประจําปีพ.ศ
. 2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินวิทยฐานะ จํานวน 470,400 บาท

คาวิทยฐานะ ตั้งไว้ 470,400 บาท  เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะให้
พนักงานครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําแหนงครูให้มีวิทยฐานะครู
ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจายประจําปีพ.ศ
. 2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,439,640 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง รวม 2,439,640  บาท
ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,439,640 บาท แยก
เป็น 
 1.พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้ 1,692,000 บาท เพื่อจายเป็น
เงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยครูผู้ดูแล
เด็ก
(ผู้มีทักษะ)จํานวน  15  อัตรา(จัดสรรอัตราคนละ 9,400 บาทตอ
เดือน)
 2.พนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งไว้ 216,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินคา
ตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก จํานวน  2
  อัตรา (จัดสรรอัตราคนละ 9,000 บาทตอเดือน)
3.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก 
ตั้งไว้ 531,640 บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนตามมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ อปท. และได้รับคาตอบแทนรวมกับ
เงินคาครองชีพแล้ว สูงกวางบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจายประจําปีพ.ศ
. 2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 384,000 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง รวม 384,000  บาท 
    1. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตั้งไว้ 360,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว ตําแหนงผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 15 อัตรา (จัดสรรอัตรา
คนละ 2,000 บาท)
     2. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป ตั้ง
ไว้ 24,000 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตําแหนงผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 2 อัตรา (จัดสรรอัตราคนละ 1,000 บาท)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 3,595,518 บาท
ค่าตอบแทน รวม 106,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 96,000 บาท

คาเชาบ้าน  ตั้งไว้ 96,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้
พนักงานครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 -  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจายประจําปีพ.ศ
. 2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจายเป็นเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ครู 
  -  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจายประจําปีพ.ศ
. 2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 1,784,100 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 60,200 บาท

คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้ 60,200 เพื่อจายเป็นคากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 140 คนๆละ 430 บาท/ปี 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดงบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 125
 ลําดับที่ 8
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คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 42,000 บาท

คาเครื่องแบบนักเรียน
คาเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 42,000 บาทเพื่อจายเป็นคาเครื่อง
แบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 140 คนๆละ 300 บาท/ปี  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดงบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 125
 ลําดับที่ 8

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 374,000 บาท

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว้ 374,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา ให้แกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ทั้ง 6
 แหง จํานวน 220 คนๆละ 1,700 บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดงบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 125
 ลําดับที่ 8
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คาหนังสือเรียน จํานวน 28,000 บาท

คาหนังสือเรียน ตั้งไว้ 28,000 บาท เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 140 คนๆละ 200 บาท/ปี 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดงบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 125
 ลําดับที่ 8

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 1,131,900 บาท

คาอาหารกลางวันเด็กเล็ก ตั้งไว้ 1,131,900 บาท เพื่อจัดซื้อ
อาหารกลางวันเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลหนอง
พันทา จํานวน 220 คนๆละ 21 บาท จํานวน 245 วัน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดงบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 123
 ลําดับที่ 4

คาอุปกรณการเรียน จํานวน 28,000 บาท

คาอุปกรณการเรียน ตั้งไว้ 28,000 บาท เพื่อจายเป็นคาอุปกรณ
การเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 140 คนๆละ 200 บาท/ปี 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดงบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 125
 ลําดับที่ 8
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาใช้ใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  ในเขตพื้นที่
ตําบลหนองพันทา
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 122
 ลําดับที่ 2

โครงการสงเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

โครงการสงเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองพัน
ทา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาดําเนินการและคาใช้จาย
ตามโครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองพันทา    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 122
 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 29/8/2565  13:25:10 หน้า : 80/147



ค่าวัสดุ รวม 1,705,418 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,705,418 บาท

วัสดุงานบ้านงาน
ครัว                                          จํานวน  1,705,418 บาท
คาอาหารเสริม (นม)
      1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม )ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
อบต.หนองพันทา ทั้ง 6  แหง รวม 220 คน X 260 วันๆละ 7.37
 บาท เป็นเงิน 421,564 บาท
     2) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) เด็กเล็ก - ป.6 เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม )ให้กับ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ในเขต อบต.หนองพันทา ทั้ง 4  แหง รวม 670 คน X 260 วันๆ
ละ 7.37 บาท เป็นเงิน 1,283,854 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดงบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 122
 ลําดับที่ 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,964,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,964,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียน
บ้านโนนแก้วโพนทอง

จํานวน 15,000 บาท

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านโนนแก้วโพนทอง ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจายอุดหนุนให้แก
โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 168
 ลําดับที่ 3

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียน
บ้านป่าไรโนนมวง

จํานวน 15,000 บาท

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านป่าไรโนนมวง ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจายอุดหนุนให้แก
โรงเรียนบ้านป่าไรโนนมวง 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 168
 ลําดับที่ 5
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียน
บ้านหนองพันทา

จํานวน 15,000 บาท

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านหนองพันทา ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจายอุดหนุนให้แก
โรงเรียนบ้านหนองพันทา 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 168
 ลําดับที่ 4

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียน
โพนทองประชาสรรค

จํานวน 15,000 บาท

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียน
โพนทองประชาสรรค  ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจายอุดหนุนให้แก
โรงเรียนโพนทองประชาสรรค 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 168
 ลําดับที่ 6
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียน
ห้วยลึกวิทยา

จํานวน 15,000 บาท

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียน
ห้วยลึกวิทยา ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจายอุดหนุนให้แกโรงเรียน
ห้วยลึกวิทยา 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 168
 ลําดับที่ 2

โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง

จํานวน 15,000 บาท

โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง  ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจาย
อุดหนุนให้แกโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 168
 ลําดับที่ 8
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โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนบ้านป่าไรโนนมวง

จํานวน 15,000 บาท

โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงโรงเรียนป่าไรโนนมวง  ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจายอุดหนุน
ให้แกโรงเรียนบ้านป่าไรโนนมวง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 168
 ลําดับที่ 10

โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนบ้านหนองพันทา

จํานวน 15,000 บาท

โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงโรงเรียนบ้านหนองพันทา  ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจายอุด
หนุนให้แกโรงเรียนบ้านหนองพันทา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 168
 ลําดับที่ 9
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โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนโพนทองประชาสรรค

จํานวน 15,000 บาท

โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงโรงเรียนโพนทองประชาสรรค  ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจาย
อุดหนุนให้แกโรงเรียนโพนทองประชาสรรค
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 168
 ลําดับที่ 11

โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนห้วยลึกวิทยา

จํานวน 15,000 บาท

โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงโรงเรียนห้วยลึกวิทยา  ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจายอุดหนุน
ให้แกโรงเรียนห้วยลึกวิทยา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 168
 ลําดับที่ 7
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โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จํานวน 2,814,000 บาท

อุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  ตั้งไว้ 2,814,000
 บาท ให้แกเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตําบลหนองพัน
ทา จํานวน 670 คนๆละ 21 บาท จํานวน 200 วัน 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดงบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 123
 ลําดับที 4     
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,820,044 บาท

งบบุคลากร รวม 1,318,044 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,318,044 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 657,420 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว้ 657,420 บาท เพื่อ
จายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แกพนักงาน
สวนตําบล จํานวน
2 ตําแหนง ได้แก
1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นเงิน 415,980
 บาท
2. นักวิชาการสาธารณสุข เป็นเงิน 241,440 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจายเป็นเงิน
ประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานสวนตําบลสาย
งานบริหาร
ตั้งแตระดับ 6 ขึ้นไป ที่ควรได้รับตามระเบียบที่กําหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 580,584 บาท

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 580,584 บาท เพื่อจาย
เป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3
 ตําแหนง ได้แก
1. ผู้ชวยนักวิชาการสุขาภิบาล เป็นเงิน 294,408 บาท
2. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 145,896 บาท
3. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ เป็นเงิน 140,280 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 38,040 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 38,040 บาท เพื่อ
จายเป็นเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจที่ได้รับเงิน
เพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้
1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
2. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
3. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
4. เงินทําขวัญฝ่าอันตราย
5. คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคการปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว 2158
 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ.2562
7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2563
8. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318
 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้มีสิทธิตาม
กฎหมาย กรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคําสั่งหรือในกรณี
พิเศษ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 ลงวันที่
4 ตุลาคม 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว2409
ลงวันที่ 17 พ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาใช้จายตางๆ ดังนี้
1. คาถายเอกสาร
2. คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
3. คาเชาทรัพยสิน
4. คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน
โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ
5. คาธรรมเนียมตางๆ
6. คาเบี้ยประกัน
7. คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
8. คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
9. คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สร้าง
10. คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ
11. คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตาง ๆ
12. คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ
13. คาจ้างเหมาบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชนตอองคการบริหาร
สวนตําบล
14. คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เป็นประโยชนตอองคการบริหาร
สวนตําบล
ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

รายจายเพื่อการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 20,000 บาท แยกเป็น
1. คารับรอง ตั้งไว้ 10,0000 บาท เพื่อจายเป็นคารับรองบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มาเยี่ยมชมกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
หนองพันทา หรือคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่ง
ขององคการบริหารสวนตําบลซึ่งเป็นประโยชนตอองคการบริหาร
สวนตําบล รวมทั้งของขวัญหรือของที่ระลึก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239
 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
2. คาเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาอาหาร คา
เครื่องดื่มตางๆ ในการเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการ คณะ
ทํางานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายระเบียบกระทรวง
มหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติ
หน้าที่อันเป็นประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239
 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้  20,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติราชการ ได้แก คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะคาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง และบุคคลอื่นๆ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้  20,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ในการฝึกอบรม
และสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ตั้ง
ไว้ 100,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้
งาน
ได้ตามปกติ เชน รถบรรทุกขยะ เครื่องพนหมอกควัน เครื่องปรับ
อากาศ ครุภัณฑอื่นๆ และจัดซื้อน้ํายากําจัดแบคทีเรียในรถขยะ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
วัสดุสํานักงาน สิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน กระดาษแฟ้ม ดินสอ
ปากกาหมึก
ไม้บรรทัดปากกาลบคําผิด และอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 08028.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุกอสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
วัสดุกอสร้างตางๆ เชน ไม้อัด อิฐหรือซีเมนตบล็อก ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ปูน ทราย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 08028.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจาย
เป็น
คาน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง จาระบี ในการพน
หมอกควัน
พนน้ํายาฆาเชื้อกรณีเกิดโรคติดตอหรือโรคระบาดขึ้นในพื้นที่
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 08028.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 70,000 บาท

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อ
จายเป็น
คาจัดซื้อน้ํายาเคมีเพื่อพนหมอกควันกําจัดยุง และซื้อทรายทีมี
ฟอส
กําจัดลูกน้ํายุง ในการป้องกันการแพรระบาดของโรคไข้เลือด
ออก เวชภัณฑยา พร้อมอุปกรณการปฐมพยาบาลและอื่นๆ และ
น้ํายาเคมีอื่นที่จําเป็นสําหรับการป้องกันโรคกรณีเกิดโรคติดตอ
หรือโรคระบาดขึ้นในพื้นที่
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 08028.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
วัสดุ
เครื่องแตงกายและอุปกรณตางๆ ที่ใช้ในการจัดเก็บขยะ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 08028.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูลตลับผงหมึกเมาส
โปรแกรมคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใช้คูกับคอมพิวเตอร
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 08028.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565
6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
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งบลงทุน รวม 42,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ชอง จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 40 ชอง จํานวน 1 หลัง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
สํานักงาน ประจําปี พ.ศ. 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอรตั้งโต๊ะ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอรตั้งโต๊ะ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (ขนาดจอภาพไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง พร้อมอุปกรณครบชุด พร้อมใช้งาน โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
2. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memoryรวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 12 MB
3. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่งหรือดีกวา ดังนี้
- มีหนวยแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หนวย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
4. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา8 GB
5. มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
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น้อยกวา
2 TB หรือชนิด SoLid State Driveขนาดความจุไมน้อย
กวา 240 GBจํานวน 1 หนวย
6. มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
7. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 จํานวน 1 หนวย Base – T หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 ชอง
8. มีแป้นพิมพและเมาส
9. มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  ขนาด 800 VA จํานวน 2
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที - เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 480,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการไกลเอดส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการไกลเอดส เชน คาใช้จายใน
การจัดอบรมให้ความรู้ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุมเสี่ยงและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจใน
โรคเอดส
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น     พ
.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลหนอง
พันทา
(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 127 ลําดับที่ 5  
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โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดตอ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตั้งไว้  30,000
บาท
เพื่อจายเป็นคาดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก และเฝ้าระวังในพื้นที่รับผิดชอบ เชน คาจัดอบรมให้ความรู้
กับ อสม. และประชาชนทั่วไป คาผลิตสื่อรณรงค คาวัสดุอุปกรณ
ที่ใช้ในการออกพนหมอกควันและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลหนองพัน
ทา
(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 127 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ลําดับที่ 4  
2. กิจกรรมป้องกันโรคติดตออื่นๆ  ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจาย
เป็น
คาดําเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดตอที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล
และโรคติดตออื่นๆ เชน คาจัดอบรม คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตางๆและคาใช้
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามโครงการฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลหนอง
พันทา
(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 127   ลําดับที่ 4  

วันที่พิมพ : 29/8/2565  13:25:10 หน้า : 102/147



โครงการรวมมือรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเฝ้าระวังใน
พื้นที่รับผิดชอบ เชน คาจัดอบรมอาสาปศุสัตว คาป้ายประชา
สัมพันธ คาสื่อรณรงค และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
โครงการฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (19), (21)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลหนอง
พันทา
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 128 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 ลําดับที่ 7

โครงการรักษน้ํา  รักษสิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการโครงการรักษน้ํารักษสิ่งแวด
ล้อม เชน คาใช้จายในการจัดอบรมให้ความรู้ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครท้อง
ถิ่นรักษโลก พ.ศ. 2561
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลหนอง
พันทา
(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 150 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ลําดับที่ 
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ราชปณิธาน พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเฝ้าระวังใน
พื้นที่รับผิดชอบ
เชน คาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกําเนิดสุนัขและ
แมวการทําหมันสุนัขและแมว พร้อมอุปกรณตามโครงการฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุดที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลหนอง
พันทา
(พ.ศ.2566-2570) หน้า 129 ลําดับที่ 8
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรม
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัขและแมว และ
ขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัต
 ิยราชนารี จัดสรรให้ตัวละ 3 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัด
สวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุดที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลหนอง
พันทา
(พ.ศ.2566-2570) หน้า 130 ลําดับที่ 9
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการตามแนวพระราชดําริ  ด้านสาธารณสุข จํานวน 240,000 บาท

อุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการตามแนวพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ตั้งไว้  240,000 บาท เพื่อสนับสนุนองคกรที่จัด
ตั้งตามกฎหมาย โดยไมมีวัตถุประสงคหลักในการแสวงหา
กําไร หรือระเบียบ 
ข้อบังคับที่กําหนดขึ้นโดยหนวยงานของรัฐ จํานวน 12 หมู
บ้านๆ ละ 20,000 บาท ภายใต้การดําเนินโครงการตามพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6190
 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลหนอง
พันทา
(พ.ศ.2566-2570) หน้า 120  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 ลําดับที่ 10
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 432,540 บาท

งบบุคลากร รวม 432,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 432,540 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 245,340 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน  245,340 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล จํานวน  1  ตําแหนง ได้แก
 1.นักพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 245,340 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ
.2542
                                                                              
                                                                              
            

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 187,200 บาท

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  187,200   บาท  แยก
เป็น
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้  187,200  บาท เพื่อจายเป็นคา
ตอบแทนและปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 1 ตําแหนง ได้แก
1.ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 187,200 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในเขตตําบลหนองพันทา

จํานวน 20,000 บาท

รายจายเพื่อโครงการอบรมการดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูง
อายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตตําบลหนองพันทา ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อเป็นคาดําเนินงานและคาใช้จายที่เกี่ยวข้องในโครงการ
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
      1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
      2.เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
      3.เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 20 ข้อ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสให้พึ่งตนเอง
ได้

จํานวน 20,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสให้พึ่งตนเอง
ได้ จํานวน  20,000 บาท
 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโซพิสัย โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสให้พึ่งตนเองได้ ประจําปีงบประมาณ 2566
  จํานวน 20,000 บาท
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 3. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 178
 ข้อ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 337,468 บาท

งบบุคลากร รวม 237,468 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 237,468 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 231,468 บาท

พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้ 177,468 บาท  เพื่อจายเป็นเงิน
 คาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  1  ตําแหนง  ได้แก
  1. ผู้ชวยชางไฟฟ้า เป็นเงิน  177,468  บาท
  
คาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป       รวม 54,000  บาท
 ประเภทคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งไว้  54,000  บาท  แยก
เป็น
  1. พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  1  ราย  ตั้งไว้ 54,000
  บาท  เพื่อจายเป็นเงินคาจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  1
  ตําแหนง  ได้แก ตําแหนง พนักงานขับรถกระเช้า
 -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 6,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้  6,000 บาท เพื่อ
จายเป็น
  คาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป และ
  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ สวนเกิน
ที่ อปท.พิจารณา
 เลื่อนคาตอบแทนให้พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา (จากบ้านนางดวง  คําพิชัยถึงบ้าน
นายหนัน สุภาคม )  หมูที่ 4  บ้านโนนแก้ว

จํานวน 100,000 บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา (จากบ้านนางดวง  คําพิชัย  ถึง
บ้าน นายหนัน  สุภาคม) หมูที่ 4 บ้านโนนแก้วน้อย ตั้ง
ไว้  100,000   บาท
เพื่อจายเป็นคาขยายเขตไฟฟ้าไฟฟ้าแรงต่ํา  ตามรูปแบบและบัญชี
ประมาณราคาของการไฟฟ้าสวนภูมิภาคกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(อันดับที่ 18) (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2566 - 2570  ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน  แนวทางที่ 2  ข้อที่ 12  หน้า 65 )
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งานสวนสาธารณะ รวม 250,000 บาท
งบลงทุน รวม 250,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ครุภัณฑกีฬา

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑเครื่องออกกําลังกายกลาง
แจ้ง สําหรับให้บริการแกประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลหนองพันทา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     ที่มท 0808.2/ว
 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตาม
งบประมาณ
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลหนอง
พันทา
(พ.ศ.2566-2570) หน้า 25 ลําดับที่ 7
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน อบต.หนองพันทา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน อบต.หนอง
พันทา ตามแบบและบัญชีประมาณราคาขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองพันทากําหนด  
 - เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 134
 ข้อ 1
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,105,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,105,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อได้มาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใช้จายคาธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอย ตั้ง
ไว้ 300,000 บาท
เพื่อเป็นคาธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอยตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566 จํานวน 12 เดือน โดยเบิก
จายภายในวันที่ 15ของเดือนถัดไป ตามอัตราคาธรรมเนียมในการ
กําจัดขยะมูลฝอยในแตละเดือน โดยคิดอัตราคาธรรมเนียมในการ
กําจัดกิโลกรัมละ 45 สตางค และคากําจัดสิ่งปฏิกูลภายใน
องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา เชน การสูบสิ่งปฏิกูล เป็น
ต้น
2. คาจ้างเหมารถขนถายขยะชั่วคราว ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อ
เป็นคาจ้างเหมารถขนถายขยะชั่วคราว ในกรณีรถเก็บขยะของ
หนวยงานสงซอมหรือไมสามารถใช้งานได้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการขยะในตําบลหนองพันทา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0820.3/ว 1499
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการตําบลหนองพันทา - 
กิจกรรมจ้างเหมาคนงานประจํารถขยะ

จํานวน 375,000 บาท

กิจกรรมจ้างเหมาคนงานประจํารถขยะ ตั้งไว้ 375,000 บาทเพื่อ
จายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมจ้างเหมาคนงานประจํารถ
ขยะ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2565– กันยายน 2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่น เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2054 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 129 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 860 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239
 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 4206 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหนองพัน
ทา(พ.ศ.2566-2570) หน้า 148 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ลําดับที่ 4
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โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการตําบลหนองพันทา - 
กิจกรรมธนาคารขยะในชุมชนตําบล

จํานวน 15,000 บาท

กิจกรรมธนาคารขยะ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการดําเนินกิจกรรมธนาคารขยะ เชน จัดอบรมให้ความรู้ คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกและใช้ประโยชนจากขยะได้
อยางถูกต้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0820.3/ว 1499
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหนองพัน
ทา(พ.ศ.2566-2570) หน้า 147 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ลําดับที่ 1
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โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการตําบลหนองพันทา - 
กิจกรรมมือปราบขยะชุมชน

จํานวน 250,000 บาท

กิจกรรมมือปราบขยะชุมชน  ตั้งไว้  250,000 บาท เพื่อจายเป็น
คาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมจ้างเหมาคนงานเก็บขยะในพื้นที่
สาธารณะ ริมถนน และบริเวณรอบสํานักงาน อบต.หนองพัน
ทา ตั้งแตเดือนตุลาคม 2565– กันยายน 2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน
ตอบแทนอื่น เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 4206 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2054 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 129 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 860 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239
 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหนองพัน
ทา(พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 148 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ลําดับ
ที่ 3
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โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและชุมชน  ตําบล
หนองพันทา

จํานวน 15,000 บาท

โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและชุมชน ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาดําเนินการโครงการ เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณในการทําความสะอาดถนน คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
ตางๆ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความสะอาดใน
ชุมชน/หมูบ้าน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2054 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 129 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 860 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239
 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 4206 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลหนอง
พันทา
(พ.ศ.2566-2570) หน้า 149 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ลําดับที่ 5
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 205,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอบต.รวมใจ รวมใจ สูชุมชน จํานวน 10,000 บาท

รายจายเพื่อโครงการ อบต.รวมใจ รวมใจสูชุมชนตั้งไว้ 10,000
 บาท เพื่อเป็นคาดําเนินงานและคาใช้จายที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ อบรมให้ความรู้รับเรื่องราวร้องทุกข  ลดขั้นตอนการทํา
งาน ออกบริการประชาชนในพื้นที่และบูรณการกับหนวยงานอื่น
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่องคาใช้จายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 หน้า 23 ข้อ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 195,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 195,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ

จํานวน 15,000 บาท

อุดหนุนเทศบาลตําบลโซพิสัย ตามโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ (อําเภอโซพิสัย)จํานวน 15,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 184
 ข้อ 4

โครงการพัฒนา/อบรมหมูบ้านชุมชนและมวลชนสัมพันธป้องการยา
เสพติดและวินัยจราจร

จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโซพิสัย ตามโครงการพัฒนา/อบรมหมู
บ้านชุมชนและมวลชนสัมพันธป้องกันยาเสพติดและวินัย
จราจร ประจําปีงบประมาณ 2566 จํานวน 30,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 184
 ข้อ 4
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อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโซพิสัย โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ 2566
  จํานวน 30,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 166
 ข้อ 19

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุมพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหนองพันทา จํานวน 40,000 บาท

อุดหนุนกลุมพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหนองพันทา  ตามโครงการ
สงเสริมสนับสนุนกลุมพัฒนาบาทบาทสตรีตําบลหนองพัน
ทา ประจําปีงบประมาณ 2566 จํานวน 40,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 หน้า 24 ข้อ 2

โครงการสงเสริมสนับสนุนคณะกรรมการหมูบ้านในการป้องกันรักษา
ความสงบเรียบร้อยสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

จํานวน 60,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน  ตามโครงการสงเสริมสนับสนุน
คณะกรรมการหมูบ้านในการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย
สร้างความเข้มแข็งในชุมชน ประจําปีงบประมาณ 2566
 จํานวน 60,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 หน้า 24 ข้อ 3 
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เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

อุดหนุนองคกรการกุศล จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนกาชาดจังหวัดบึงกาฬ โครงการสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดบึงกาฬ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   จํานวน  20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 185
 ข้อ 4

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 450,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลหนองพันทา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ  รางวัล คาตอบแทนคณะ
กรรมการ และคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 133
 ลําดับที่ 2
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โครงการแขงขันกีฬาท้องถิ่น โซพิสัยเกมส จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขัน  คาฝึกซ้อม คาชุดที่ใช้ในการแขงขัน คารางวัล คาตอบแทน
คณะกรรมการ และคาใช้จายอื่นๆ ตามโครงการฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 133
 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลหนองพันทา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาดําเนินงาน และคาใช้จายที่เกี่ยวข้องในโครงการ จัด
กิจกรรมตางๆ สงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ
รักษาประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 132
 ลําดับที่ 2

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายและอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การเข้ารวมการแขงขันกีฬา
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558    เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณกีฬาให้แกหมูบ้าน โรงเรียน และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตําบลหนองพันทาโดยจายเป็นคา
วัสดุกีฬา 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภท รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญ
บั้งไฟ เชน เงินรางวัล เงินคาตอบแทนกรรมการ คาตกแตงสถาน
ที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 154
 ลําดับที่ 3
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โครงการงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง เชน เงินรางวัล เงินคาตอบแทนกรรมการ คาตกแตงสถาน
ที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 154
 ลําดับที่ 3

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสืบสานตํานานแหธุงพญานาคศิลปะลุมน้ําโขง จํานวน 150,000 บาท

รายจายเพื่อโครงการสืบสานตํานานแหธุงพญานาคศิลปะลุมน้ํา
โขง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อเป็นคาดําเนินงานและคาใช้จายที่
เกี่ยวข้องในโครงการ
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 เรื่องคาใช้จายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 หน้า 21 ข้อ 1
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,269,672 บาท

งบบุคลากร รวม 1,730,472 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,730,472 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,098,900 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว้  1,098,900
 บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ให้แก พนักงานสวนตําบล  จํานวน  3
  ตําแหนง  ได้แก 
1. นักบริหารงานงานชาง (ผู้อํานวยการกองชาง)เป็นเงิน 369,360
  บาท
2. นายชางโยธาชํานาญงาน เป็นเงิน 453,540 บาท
3. นายชางโยธาเป็นเงิน 276,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล   เป็นเงิน 30,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหนง  ตั้งไว้  42,000 บาท เพื่อจายเป็นเงิน
ประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลสายงานบริหารตั้งแตระดับ
ต้น ขึ้นไป ตั้งจายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดบึง
กาฬ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554  ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบึงกาฬ เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 21) ลงวันที่ 11
 เมษายน 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 543,312 บาท

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้ 527,052 บาทเพื่อจายเป็นเงิน
คาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 ตําแหนง ได้แก
1. ผู้ชวยชางโยธา เป็นเงิน 188,208 บาท
2. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 195,816 บาท
3. ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นเงิน 143,028 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 16,260 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้  16,260 บาท เพื่อ
จายเป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป และเพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ สวนเกินที่ อปท.พิจารณา
เลื่อนคาตอบแทนให้พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 368,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 158,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้      
1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ        2.คาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง         3.คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ใน
การเลือกตั้ง         4.เงินคาทําขวัญฝ่าอันตราย
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคการปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
2. หนังสือสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ
.2557
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.2/2 380  ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้
แกพนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มา ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ รวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามที่
ระเบียบฯกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4)พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว2409 ลว 17 พ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลรวมถึงผู้มีสิทธิ
ตามกฎหมาย ที่มีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบฯกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 )พ.ศ. 2562
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559            
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
และลูกจ้างประจํา รวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมายซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามที่ระเบียบฯ กําหนด
-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพ.ศ
. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาใช้จายตางๆ ดังนี้
1.คากําจัดสิ่งปฏิกูล
2.คาระวางบรรทุก
3.คาใช้จายในการดําเนินคดีตางๆ  ขององคการบริหารสวนตําบล
4.คาธรรมเนียมตางๆ
5.คาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน
หรือสิ่งพิมพตางๆ
6.คาถายเอกสาร เย็บเลมหรือเข้าปกหนังสือหรือข้อบัญญัติตําบล
ตางๆ  
7.คาจ้างเหมาบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชนตอองคการบริหารสวน
ตําบล
8. คาจ้างเหมาบริการ พนักงานดูแลระบบประปา
9. คาจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง ฯลฯ
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหารฯ สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่
ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการ ได้แกเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่
พัก คาพาหนะ และคาอื่นๆ ที่ระเบียบฯกฎหมายกําหนด
-  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมนา จํานวน 20,000 บาท

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ในการฝึกอบรม
และสัมมนา
ที่กอให้เกิดประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

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

ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 10,000บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
วัสดุสํานักงาน  ในการปฏิบัติราชการของกอง
ชาง เชน กระดาษ, แฟ้ม ปากกา, ดินสอ, และอื่นๆ ที่จําเป็นต้อง
ใช้ในสํานักงาน 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  และวิทยุ เชน  หลอดไฟฟ้า  ฟิวส  สาย
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟ  อุปกรณอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในงานระบบ
ไฟฟ้า  เป็นต้น 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

ประเภทวัสดุกอสร้าง  ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอ
สร้างตางๆ เชน ไม้อัด อิฐ  หิน ปูน ทราย และอื่นๆ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน  หมึกเครื่องพิมพ  แผนบันทึกข้อมูล  และ
อุปกรณที่ใช้ควบคูกับเครื่องคอมพิวเตอร 

งบลงทุน รวม 171,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 171,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2,500 บาท

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน  1  ตัว ตั้งไว้  2,500  บาท เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1. หนังสือกรมสงสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมสงสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบ และการจําแนกประเภทรายรับรายจายตามงบ
ประมาณประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
สํานักงาน  ประจําปี  พ.ศ.2564
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เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 74,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000
 บีทียู พร้อมอุปกรณติดตั้ง จํานวน  3  เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 24,900 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ หน้า 80-81)
-  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
-  ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
-  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
-  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
-  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 5,500 บาท

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน  1  ตัว ตั้งไว้  5,500
  บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะเหล็กทํางานขนาด 4  ฟุต  
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.หนังสือกรมสงสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2.หนังสือกรมสงสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบ และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายตามงบ
ประมาณประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
สํานักงาน  ประจําปี  พ.ศ.2564
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ผ้ามานพร้อมอุปกรณ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อผ้ามาน พร้อมอุปกรณติดตั้ง เป็นไปตาม
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.หนังสือกรมสงสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2.หนังสือกรมสงสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3.หนังสือกรมสงสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบ และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายตามงบ
ประมาณประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องสูบน้ําแบบมอเตอรจมใต้น้ํา ขนาด 1.5 แรงม้า จํานวน 58,500 บาท

เครื่องสูบน้ําแบบมอเตอรจมใต้น้ํา ราคาตัวละ 19,500
 บาท จํานวน 3 ตัว เป็นเงิน 58,500 บาท
คุณสมบัติไมน้อยกวานี้ -ขนาด 1.5 แรงม้า
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
 1.หนังสือกรมสงสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 2.หนังสือกรมสงสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 3.หนังสือกรมสงสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบ และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายตามงบ
ประมาณประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 29/8/2565  13:25:10 หน้า : 135/147



งานก่อสร้าง รวม 5,010,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,010,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,010,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้าง รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ภายใน
หมูบ้านหมูที่ 2  บ้านห้วยลึกเหนือ

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู ขนาดกว้าง 0.60  เมตร  ลึก 0.60 เมตร  ยาว 118.00
  เมตร  พร้อมฝาปิดคอนกรีต กอสร้างบอพัก  จํานวน  2
  บอ  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทากําหนด
 - เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล      พ
.ศ.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1 ข้อที่ 38 หน้า 87)

โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้านโนนมวง หมูที่ 9 บ้าน
โนนมวง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดกอสร้างที่ 1
 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 548.00  ตารางเมตร  จุดกอ
สร้างที่ 2  ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2.00
  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา  8.00
  ตารางเมตร  ตามแบบและบัญชีประมาณราคาขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองพันทากําหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ  ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ยุทธศาสตรพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางที่ 1  ข้อที่ 15  หน้า 78)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน  หมูที่ 4  
บ้านโนนแก้ว

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว  93.00  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือ พื้นที่
คอนกรีตไมน้อยกวา  372.00  ตารางเมตร  ตามแบบและบัญชี
ประมาณราคาขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทากําหนด  
- เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ยุทธศาสตรพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางที่ 1  ข้อที่ 6  หน้า 75)

โครงการกอสร้างรั้วพร้อมติดตั้งประตู อบต.หนองพันทา จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรั้วรอบแนวเขตพร้อมติดตั้งประตูพื้นที่
สํานักงาน
อบต.หนองพันทา ตามแบบและบัญชีประมาณราคาขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองพันทากําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ  ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ
.2565 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 2  ข้อที่ 25 หน้า 16)
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูภายในหมู
บ้าน หมูที่ 3 บ้านโพนทอง *ลําดับที่ 1

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู ขนาดกว้าง 0.60  เมตร  ลึก 0.60 เมตร  ยาว 142.00
  เมตร  พร้อมฝาปิดคอนกรีต กอสร้างบอพัก  จํานวน  2
  บอ  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทากําหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ  ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1 ข้อ
ที่ 2 หน้า 9)

โครงการกอสร้างลานเอนกประสงค คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
องคการบริหารสวนตําบล (หน้าสํานักงานกองชาง)

จํานวน 400,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคากอสร้างลานเอนกประสงคคอนกรีตเสริม
เหล็ก  พื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา  1,096.00  ตารางเมตร  หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร  ตามแบบ และบัญชีประมาณราคาขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองพันทากําหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ
.2565 ยุทธศาสตรพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางที่ 1 ข้อ
ที่ 19 หน้า 31)
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โครงการกอสร้างลานเอนกประสงค คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างลานเอนกประสงคคอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา (ข้างอาคารธรรมมาภิ
บาล)พื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา  822.00  ตารางเมตร  หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร  ตามแบบ และบัญชีประมาณราคาขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองพันทากําหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ยุทธศาสตรพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางที่ 1 ข้อที่ 57 หน้า 96 )

โครงการกอสร้างห้องน้ําภายในสํานักงาน อบต.หนองพันทา จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างห้องน้ํา ตามแบบและบัญชีประมาณราคา
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทากําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ  ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ
.2565 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 2  ข้อที่ 27 หน้า 18  เพิ่ม
เติม 1)
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โครงการกอสร้างอาคารสํานักงาน กองชาง อบต.หนองพันทา จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างอาคารสํานักงานกองชาง ตามแบบและ
บัญชีประมาณราคาขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา
กําหนด
- เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทาง
ที่ 2  ข้อที่ 97  หน้า 59)

โครงการปรับปรุง/ขยาย/ซอมแซมหอกระจายขาวภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ *ลําดับที่ 2

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู
บ้าน  เชน ติดตั้งสายสงสัญญาณ, ฮอรน, ลําโพง, เครื่องเสียง ฯลฯ
 ตามแบบ และบัญชีประมาณราคาขององคการบริหารสวนตําบล
หนองพันทากําหนด  
 - เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2 ข้อที่ 24 หน้า 16)
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โครงการปรับปรุง/ตอเติมสนามกีฬาหญ้าเทียมอบต.หนองพันทา จํานวน 200,000 บาท

โครงการปรับปรุงตอเติมสนามหญ้าเทียม  อบต.หนองพันทา  ตั้ง
ไว้  200,000   บาท                         
 เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงตอเติมสนามหญ้าเทียม ตามแบบและ
บัญชีประมาณราคาขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา
กําหนด
- เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ
.2565 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 2  ข้อที่ 30  หน้า 19)

โครงการปรับปรุงตอเติมห้องน้ํา อบต.หนองพันทา จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงตอเติมห้องน้ํา ตามแบบและบัญชี
ประมาณราคาขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทากําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ  ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ
.2565 ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 2  ข้อที่ 26  หน้า 18 เพิ่ม
เติม 1)
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 1,000,000 บาท

โครงการซอมสร้างบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง  
ประเภทรายจายซอมสร้างบํารุงรักษาและปรับปรุงซอมแซมที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง ตั้งไว้  1,000,000  บาท  เพื่อซอมสร้างบํารุง
รักษาและปรับปรุงซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ  ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566  -2570 ยุทธศาสตรที่ 7 หน้า 171
 ข้อ 4)

โครงการตอเติมกันสาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีมงคล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปูตอเติมกันสาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี
มงคล ตามรูปแบบและบัญชีประมาณราคาขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองพันทา
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 112
 ลําดับที่ 98

โครงการตอเติมกันสาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาราษฎร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปูตอเติมกันสาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศิลา
ราษฎร ตั้งไว้ 50,000 บาท ตามรูปแบบและบัญชีประมาณราคา
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 114
 ลําดับที่ 102
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โครงการติดตั้งฝ้าเพดานศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไรโนนมวง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งฝ้าเพดาน ตั้งไว้ 50,000 บาท ตามรูปแบบ
และบัญชีประมาณราคาขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา
  - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 115
 ลําดับที่ 106

โครงการทาสี อาคารเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพันทา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจาย เป็นคาทาสีอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพัน
ทา ตั้งไว้ 30,000 บาท ตามรูปแบบและบัญชีประมาณราคาของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 115
 ลําดับที่ 107

โครงการทํารางน้ําฝนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทองสุทธาวาส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาทํารางน้ําฝนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทอง
สุทธาวาส ตั้งไว้ 20,000 บาท ตามรูปแบบและบัญชีประมาณ
ราคาขององคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 113
 ลําดับที่ 99
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โครงการปูพื้นกระเบื้องศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโนนโพธิ์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปูพื้นกระเบื้องศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโนนโพธิ์ ตั้ง
ไว้ 40,000 บาท ตามรูปแบบและบัญชีประมาณราคาขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองพันทา
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 109
 ลําดับที่ 88

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 20,000 บาท

โครงการเงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (คา K)  จํานวน  20,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาชดเชยคางานกอสร้าง ตามสัญญาแบบปรับคา
ได้ (คา K)
 - ตามนัยมติ  ครม.  เมื่อ 5  มิถุนายน  2545 
 - ตามนัยมติ  ครม.  เมื่อ 22  มิถุนายน  2532
 - ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ที่มท 0808.2
/ว 1837  ลงวันที่ 11  กันยายน  2560
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 880,000 บาท

งบบุคลากร รวม 600,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 600,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท

ประเภทคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งไว้  540,000  บาท  แยก
เป็น
1.พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  5  ราย  ตั้งไว้ 540,000  บาท  เพื่อ
จายเป็นเงินคาจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน  1  ตําแหนง  ได้แก ตําแหนงพนักงานผลิตน้ําประปา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้  60,000 บาท เพื่อ
จายเป็น
คาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป และเพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ สวน
เกินที่ อปท.พิจารณาเลื่อนคาตอบแทนให้พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ดังนี้
1. คากําจัดสิ่งปฏิกูล
2. คาระวางบรรทุก
3. คาธรรมเนียมตางๆ
4. คาถายเอกสาร เย็บเลมหรือเข้าปกหนังสือหรือข้อบัญญัติตําบล
ตางๆ  
5. คาจ้างเหมาบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชนตอองคการบริหารสวน
ตําบล  
6.คาจ้างเหมาบริการ พนักงานดูแลระบบประปา
 ฯลฯ
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคการปกครองสวนท้องถิ่น
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในกิจการประปา จํานวน 150,000 บาท

คาใช้จายในกิจการประปาตั้งไว้  150,000  บาท  เพื่อจายเป็นคา
ใช้จายในกิจการประปาหมูบ้านขององคการบริหารสวนตําบล
หนองพันทา ฯลฯ

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซม  ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อเป็นคาดําเนินงานและคาใช้จายในการปรับปรุง บํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพยสินให้ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

350,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,700,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,705,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 138,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

480,000

เงินอุดหนุนกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารสวนตําบลหนอง
พันทา

150,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

5,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

5,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  13:55:17 หน้า : 1/38



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

350,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,700,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,705,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 138,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

480,000

เงินอุดหนุนกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารสวนตําบลหนอง
พันทา

150,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

5,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,195,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,444,240 185,160 4,151,260 657,420 245,340

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

20,000

เงินประจําตําแหนง 212,000 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,644,576 285,720 2,770,360 580,584 187,200 231,468

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

97,444 12,000 402,674 38,040 6,000

เงินวิทยฐานะ 470,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,195,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,098,900 9,782,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

30,000 50,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 338,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 543,312 540,000 6,783,220

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

16,260 60,000 632,418

เงินวิทยฐานะ 470,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

250,000 80,000 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 5,000 5,000

คาเชาบ้าน 114,000 106,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

29,000 14,800

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 269,804 100,000 50,000

รายจายให้ได้มาซึ่ง
บริการ

150,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

60,000 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาจัดงานรัฐพิธีและ
พิธีการตางๆ

10,000

คาเชาพื้นที่เว็ปไซต์และ
คาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

14,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000 480,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 25,000

คาเชาบ้าน 48,000 268,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

5,000 48,800

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 50,000 30,000 499,804

รายจายให้ได้มาซึ่ง
บริการ

150,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาจัดงานรัฐพิธีและ
พิธีการตางๆ

10,000

คาเชาพื้นที่เว็ปไซต์และ
คาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

14,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

100,000 50,000 20,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

100,000 50,000 20,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
ตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด

10,000

คาบํารุงรักษาและซอม
แซม

50,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษี

20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

10,000

โครงการหนวยจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่

20,000

โครงการอบรมกฎหมาย
ให้แกบุคลากรและ
ประชาชน

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 190,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

170,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
ตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด

10,000

คาบํารุงรักษาและซอม
แซม

50,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษี

20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

10,000

โครงการหนวยจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่

20,000

โครงการอบรมกฎหมาย
ให้แกบุคลากรและ
ประชาชน

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง 
สมาชิก อบต. ผู้นํา
ชุมชนพร้อมศึกษาดูงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการแบบ
บูรณาการ

300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 20,000 30,000 100,000

โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
อปพร.อบต.หนองพันทา

100,000

โครงการรณรงค์/อบรม 
ลดอุบัติเหตุทางถนน

10,000

คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน

60,200

คาเครื่องแบบนักเรียน 42,000

คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)

374,000

คาหนังสือเรียน 28,000

คาอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

1,131,900

คาอุปกรณ์การเรียน 28,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง 
สมาชิก อบต. ผู้นํา
ชุมชนพร้อมศึกษาดูงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการแบบ
บูรณาการ

300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 250,000

โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
อปพร.อบต.หนองพันทา

100,000

โครงการรณรงค์/อบรม 
ลดอุบัติเหตุทางถนน

10,000

คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน

60,200

คาเครื่องแบบนักเรียน 42,000

คาจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)

374,000

คาหนังสือเรียน 28,000

คาอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

1,131,900

คาอุปกรณ์การเรียน 28,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  13:55:17 หน้า : 10/38



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ
งานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

100,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนสภาเด็กและ
เยาวชน

20,000

โครงการไกลเอดส์ 20,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดตอ

80,000

โครงการรวมมือรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

50,000

โครงการรักษ์น้ํา  รักษ์
สิ่งแวดล้อม

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ
งานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

100,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนสภาเด็กและ
เยาวชน

20,000

โครงการไกลเอดส์ 20,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดตอ

80,000

โครงการรวมมือรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

50,000

โครงการรักษ์น้ํา  รักษ์
สิ่งแวดล้อม

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย  จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ราชปณิธาน พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัติยราชนารี

60,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า กิจกรรม
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์

10,000

โครงการฝึกอบรมการ
ดูแลสุขภาพผู้ป่วยติด
เตียงและผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในเขตตําบล
หนองพันทา

20,000

รายจายเพื่อได้มาซึ่ง
บริการ

450,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย  จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ราชปณิธาน พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัติยราชนารี

60,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า กิจกรรม
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์

10,000

โครงการฝึกอบรมการ
ดูแลสุขภาพผู้ป่วยติด
เตียงและผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในเขตตําบล
หนองพันทา

20,000

รายจายเพื่อได้มาซึ่ง
บริการ

450,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบบูรณาการ
ตําบลหนองพันทา - 
กิจกรรมจ้างเหมาคน
งานประจํารถขยะ

375,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบบูรณาการ
ตําบลหนองพันทา - 
กิจกรรมธนาคารขยะใน
ชุมชนตําบล

15,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบบูรณาการ
ตําบลหนองพันทา - 
กิจกรรมมือปราบขยะ
ชุมชน

250,000

โครงการรักษาความ
สะอาดถนนสายหลัก 
สายรองและชุมชน  
ตําบลหนองพันทา

15,000

โครงการอบต.รวมใจ 
รวมใจ สูชุมชน

10,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตําบล
หนองพันทา
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบบูรณาการ
ตําบลหนองพันทา - 
กิจกรรมจ้างเหมาคน
งานประจํารถขยะ

375,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบบูรณาการ
ตําบลหนองพันทา - 
กิจกรรมธนาคารขยะใน
ชุมชนตําบล

15,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบบูรณาการ
ตําบลหนองพันทา - 
กิจกรรมมือปราบขยะ
ชุมชน

250,000

โครงการรักษาความ
สะอาดถนนสายหลัก 
สายรองและชุมชน  
ตําบลหนองพันทา

15,000

โครงการอบต.รวมใจ 
รวมใจ สูชุมชน

10,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตําบล
หนองพันทา

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
ท้องถิ่น โซพิสัยเกมส์

โครงการงานประเพณี
บุญบั้งไฟ

โครงการงานประเพณี
ลอยกระทง

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ตําบลหนองพันทา

โครงการสืบสานตํานาน
แหธุงพญานาคศิลปะลุม
น้ําโขง

คาใช้จายในการฝึกอบ
รมและสัมนา

คาใช้จายในกิจการ
ประปา

คาบํารุงรักษาหรือซอม
แซม

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 100,000 20,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 1,705,418

วัสดุกอสร้าง 30,000 5,000 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000 40,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  13:55:17 หน้า : 17/38



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
ท้องถิ่น โซพิสัยเกมส์

100,000 100,000

โครงการงานประเพณี
บุญบั้งไฟ

100,000 100,000

โครงการงานประเพณี
ลอยกระทง

300,000 300,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ตําบลหนองพันทา

150,000 150,000

โครงการสืบสานตํานาน
แหธุงพญานาคศิลปะลุม
น้ําโขง

150,000 150,000

คาใช้จายในการฝึกอบ
รมและสัมนา

20,000 20,000

คาใช้จายในกิจการ
ประปา

150,000 150,000

คาบํารุงรักษาหรือซอม
แซม

100,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,000 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 90,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,755,418

วัสดุกอสร้าง 50,000 105,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 340,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 10,000 15,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 100,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

70,000

วัสดุกีฬา

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 800,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,500

คาบริการไปรษณีย์ 8,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

84,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

2,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้แถวสแตนเลส 4 ที่
นั่ง

14,000

เก้าอี้สํานักงาน 17,500 2,500

เครื่องปรับอากาศ 21,500

โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 
บาน

11,400

โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก
บานทึบ- บานกระจก

16,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 75,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000 180,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

70,000

วัสดุกีฬา 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 800,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,500

คาบริการไปรษณีย์ 8,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

84,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

2,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้แถวสแตนเลส 4 ที่
นั่ง

14,000

เก้าอี้สํานักงาน 2,500 22,500

เครื่องปรับอากาศ 21,500

โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 
บาน

11,400

โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก
บานทึบ- บานกระจก

16,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะพับหน้าขาว 18,000

โต๊ะอเนกประสงค์
ยางพารา

15,000

พัดลมอุตสาหกรรม 3 
ขา

15,000

โพเดียมกลาวรายงาน 23,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
สําหรับงานประมวลผล

44,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ

60,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

14,000

เครื่องสํารองไฟ 5,000 5,000

โต๊ะทํางานเหล็ก 5,500

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 60,000 30,000

ตู้เก็บเอกสารแบบ 40 
ชอง

7,000

ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกายกลางแจ้ง

200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะพับหน้าขาว 18,000

โต๊ะอเนกประสงค์
ยางพารา

15,000

พัดลมอุตสาหกรรม 3 
ขา

15,000

โพเดียมกลาวรายงาน 23,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
สําหรับงานประมวลผล

44,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ

60,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

14,000

เครื่องสํารองไฟ 10,000

โต๊ะทํางานเหล็ก 5,500

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 90,000

ตู้เก็บเอกสารแบบ 40 
ชอง

7,000

ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกายกลางแจ้ง

200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 24,000 บีทียู

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 
4 ฟุต

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ผ้ามานพร้อมอุปกรณ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องสูบน้ําแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ํา ขนาด 
1.5 แรงม้า

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

100,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ อบต.หนองพันทา

50,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้าง ราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู ภายในหมู
บ้านหมูที่ 2  บ้านห้วย
ลึกเหนือ

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. ภายในหมูบ้าน
โนนมวง หมูที่ 9 บ้าน
โนนมวง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 24,000 บีทียู

74,700 74,700

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 
4 ฟุต

5,500 5,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ 30,000 30,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องสูบน้ําแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ํา ขนาด 
1.5 แรงม้า

58,500 58,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

1,000,000 1,100,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ อบต.หนองพันทา

50,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้าง ราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู ภายในหมู
บ้านหมูที่ 2  บ้านห้วย
ลึกเหนือ

250,000 250,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. ภายในหมูบ้าน
โนนมวง หมูที่ 9 บ้าน
โนนมวง

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน  หมูที่ 4  
บ้านโนนแก้ว

โครงการกอสร้างรั้ว
พร้อมติดตั้งประตู อบต
.หนองพันทา

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูภายในหมู
บ้าน หมูที่ 3 บ้านโพน
ทอง *ลําดับที่ 1

โครงการกอสร้างลาน
เอนกประสงค์ คอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายใน
องค์การบริหารสวน
ตําบล (หน้าสํานักงาน
กองชาง)

โครงการกอสร้างลาน
เอนกประสงค์ คอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายใน
องค์การบริหารสวน
ตําบลหนองพันทา
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน  หมูที่ 4  
บ้านโนนแก้ว

200,000 200,000

โครงการกอสร้างรั้ว
พร้อมติดตั้งประตู อบต
.หนองพันทา

500,000 500,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูภายในหมู
บ้าน หมูที่ 3 บ้านโพน
ทอง *ลําดับที่ 1

300,000 300,000

โครงการกอสร้างลาน
เอนกประสงค์ คอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายใน
องค์การบริหารสวน
ตําบล (หน้าสํานักงาน
กองชาง)

400,000 400,000

โครงการกอสร้างลาน
เอนกประสงค์ คอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายใน
องค์การบริหารสวน
ตําบลหนองพันทา

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างห้องน้ํา
ภายในสํานักงาน อบต
.หนองพันทา

โครงการกอสร้างอาคาร
สํานักงาน กองชาง อบต
.หนองพันทา

โครงการปรับ
ปรุง/ขยาย/ซอมแซม
หอกระจายขาวภายใน
หมูบ้าน หมูที่ 2 บ้าน
ห้วยลึกเหนือ *ลําดับที่ 
2

โครงการปรับปรุง/ตอ
เติมสนามกีฬาหญ้า
เทียมอบต.หนองพันทา

โครงการปรับปรุงตอ
เติมห้องน้ํา อบต.หนอง
พันทา

โครงการตอเติมกันสาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
โพธิ์ศรีมงคล

โครงการตอเติมกันสาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ศิลาราษฎร์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างห้องน้ํา
ภายในสํานักงาน อบต
.หนองพันทา

250,000 250,000

โครงการกอสร้างอาคาร
สํานักงาน กองชาง อบต
.หนองพันทา

500,000 500,000

โครงการปรับ
ปรุง/ขยาย/ซอมแซม
หอกระจายขาวภายใน
หมูบ้าน หมูที่ 2 บ้าน
ห้วยลึกเหนือ *ลําดับที่ 
2

50,000 50,000

โครงการปรับปรุง/ตอ
เติมสนามกีฬาหญ้า
เทียมอบต.หนองพันทา

200,000 200,000

โครงการปรับปรุงตอ
เติมห้องน้ํา อบต.หนอง
พันทา

500,000 500,000

โครงการตอเติมกันสาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
โพธิ์ศรีมงคล

50,000 50,000

โครงการตอเติมกันสาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ศิลาราษฎร์

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการติดตั้งฝ้าเพดาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป่าไรโนนมวง

โครงการทาสี อาคาร
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองพันทา

โครงการทํารางน้ําฝน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ทองสุทธาวาส

โครงการปูพื้นกระเบื้อง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
โนนโพธิ์

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี
ตางๆของอําเภอโซพิสัย

40,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา โรงเรียน
บ้านโนนแก้วโพนทอง

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการติดตั้งฝ้าเพดาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป่าไรโนนมวง

50,000 50,000

โครงการทาสี อาคาร
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองพันทา

30,000 30,000

โครงการทํารางน้ําฝน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ทองสุทธาวาส

20,000 20,000

โครงการปูพื้นกระเบื้อง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
โนนโพธิ์

40,000 40,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี
ตางๆของอําเภอโซพิสัย

40,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา โรงเรียน
บ้านโนนแก้วโพนทอง

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา โรงเรียน
บ้านป่าไรโนนมวง

15,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา โรงเรียน
บ้านหนองพันทา

15,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา โรงเรียน
โพนทองประชาสรรค์

15,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา โรงเรียน
ห้วยลึกวิทยา

15,000

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง โรงเรียนบ้านโนน
แก้วโพนทอง

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา โรงเรียน
บ้านป่าไรโนนมวง

15,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา โรงเรียน
บ้านหนองพันทา

15,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา โรงเรียน
โพนทองประชาสรรค์

15,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา โรงเรียน
ห้วยลึกวิทยา

15,000

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง โรงเรียนบ้านโนน
แก้วโพนทอง

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง โรงเรียนบ้านป่าไร
โนนมวง

15,000

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง โรงเรียนบ้าน
หนองพันทา

15,000

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง โรงเรียนโพนทอง
ประชาสรรค์

15,000

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง โรงเรียนห้วยลึก
วิทยา

15,000

โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)

2,814,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง โรงเรียนบ้านป่าไร
โนนมวง

15,000

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง โรงเรียนบ้าน
หนองพันทา

15,000

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง โรงเรียนโพนทอง
ประชาสรรค์

15,000

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง โรงเรียนห้วยลึก
วิทยา

15,000

โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)

2,814,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการตามแนวพระ
ราชดําริ  ด้านสาธารณ
สุข

240,000

อุดหนุนโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ยากไร้ ผู้ด้อย
โอกาสให้พึ่งตนเองได้

20,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา (จากบ้าน
นางดวง  คําพิชัยถึงบ้าน
นายหนัน สุภาคม )  หมู
ที่ 4  บ้านโนนแก้ว

100,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นระดับอําเภอ

15,000

โครงการพัฒนา/อบรม
หมูบ้านชุมชนและมวล
ชนสัมพันธ์ป้องการยา
เสพติดและวินัยจราจร

30,000

อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการตามแนวพระ
ราชดําริ  ด้านสาธารณ
สุข

240,000

อุดหนุนโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ยากไร้ ผู้ด้อย
โอกาสให้พึ่งตนเองได้

20,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา (จากบ้าน
นางดวง  คําพิชัยถึงบ้าน
นายหนัน สุภาคม )  หมู
ที่ 4  บ้านโนนแก้ว

100,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นระดับอําเภอ

15,000

โครงการพัฒนา/อบรม
หมูบ้านชุมชนและมวล
ชนสัมพันธ์ป้องการยา
เสพติดและวินัยจราจร

30,000

อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนกลุมพัฒนาบทบาท
สตรีตําบลหนองพันทา

40,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนคณะกรรมการหมู
บ้านในการป้องกันรักษา
ความสงบเรียบร้อย
สร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชน

60,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนองค์กรการกุศล 20,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษา 20,000

รวม 13,753,000 10,735,384 712,880 14,969,012 2,300,044 472,540 1,692,468 205,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนกลุมพัฒนาบทบาท
สตรีตําบลหนองพันทา

40,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนคณะกรรมการหมู
บ้านในการป้องกันรักษา
ความสงบเรียบร้อย
สร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชน

60,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนองค์กรการกุศล 20,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษา 20,000

รวม 1,000,000 7,279,672 880,000 54,000,000
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

โทร. 042 490980 
โทรสาร. 042 490989 

www.nongpunta.go.th 
 

http://www.nongpunta.go.th/

