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ของ
องคการบริหารส่วนตําบลบัวงาม

อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลบัวงาม

อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,260,040

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,142,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,358,808

แผนงานสาธารณสุข 633,600

แผนงานสังคมสงเคราะห 664,360

แผนงานเคหะและชุมชน 3,910,840

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 52,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 70,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 254,200

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,653,552

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 32,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,984,600 1,688,640 8,673,240
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,435,120 0 3,435,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,549,480 1,688,640 5,238,120

งบดําเนินงาน 2,161,000 317,000 2,478,000
    ค่าตอบแทน 392,000 112,000 504,000

    ค่าใช้สอย 1,114,000 130,000 1,244,000

    ค่าวัสดุ 290,000 70,000 360,000

    ค่าสาธารณูปโภค 365,000 5,000 370,000

งบลงทุน 78,800 0 78,800
    ค่าครุภัณฑ์ 78,800 0 78,800

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

                              รวม 9,254,400 2,005,640 11,260,040

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบัวงาม

อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี

หน้า : 1/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 864,600 0 864,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 864,600 0 864,600

งบดําเนินงาน 48,000 230,000 278,000
    ค่าตอบแทน 48,000 40,000 88,000

    ค่าใช้สอย 0 65,000 65,000

    ค่าวัสดุ 0 125,000 125,000

                              รวม 912,600 230,000 1,142,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบัวงาม

อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 952,560 1,593,720 2,546,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 952,560 1,593,720 2,546,280

งบดําเนินงาน 279,000 2,327,528 2,606,528
    ค่าตอบแทน 88,000 30,000 118,000

    ค่าใช้สอย 140,000 1,389,400 1,529,400

    ค่าวัสดุ 50,000 873,128 923,128

    ค่าสาธารณูปโภค 1,000 35,000 36,000

งบลงทุน 6,000 0 6,000
    ค่าครุภัณฑ์ 6,000 0 6,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,200,000 1,200,000
    เงินอุดหนุน 0 1,200,000 1,200,000

                              รวม 1,237,560 5,121,248 6,358,808

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบัวงาม

อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 333,600 333,600
    ค่าตอบแทน 120,000 120,000

    ค่าใช้สอย 63,600 63,600

    ค่าวัสดุ 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 300,000 300,000
    เงินอุดหนุน 300,000 300,000

                              รวม 633,600 633,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบัวงาม

อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี

หน้า : 4/8



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 582,360 0 582,360
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 582,360 0 582,360

งบดําเนินงาน 42,000 40,000 82,000
    ค่าตอบแทน 42,000 0 42,000

    ค่าใช้สอย 0 40,000 40,000

                              รวม 624,360 40,000 664,360

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบัวงาม

อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 948,240 0 948,240
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 948,240 0 948,240

งบดําเนินงาน 202,600 90,000 292,600
    ค่าตอบแทน 44,000 0 44,000

    ค่าใช้สอย 40,000 30,000 70,000

    ค่าวัสดุ 118,600 60,000 178,600

งบลงทุน 2,520,000 0 2,520,000
    ค่าครุภัณฑ์ 2,500,000 0 2,500,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 20,000 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 0 150,000 150,000
    เงินอุดหนุน 0 150,000 150,000

                              รวม 3,670,840 240,000 3,910,840

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบัวงาม

อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 52,000 52,000
    ค่าใช้สอย 52,000 52,000

                              รวม 52,000 52,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000
    เงินอุดหนุน 50,000 50,000

                              รวม 70,000 70,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบัวงาม

อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบบุคลากร 244,200 0 244,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 244,200 0 244,200

งบดําเนินงาน 0 10,000 10,000
    ค่าใช้สอย 0 10,000 10,000

                              รวม 244,200 10,000 254,200
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,653,552 7,653,552
    งบกลาง 7,653,552 7,653,552

                              รวม 7,653,552 7,653,552

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบัวงาม

อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี

หน้า : 8/8



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลบัวงาม

อําเภอ เดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 135.00 % 235,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 17,181.00 16,520.50 18,508.50 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 212,875.70 215,698.27 216,424.67 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 561.00 400.00 400.00 3,500.00 -88.57 % 400.00

รวมหมวดภาษีอากร 230,617.70 232,618.77 235,333.17 103,500.00 235,400.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 426.80 29.10 960.30 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 390.00 640.00 540.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 13,849.04 20,062.52 2,132.00 20,000.00 -90.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

14,400.00 11,800.00 11,500.00 11,000.00 0.00 % 11,000.00

     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 29,085.84 37,531.62 20,132.30 36,000.00 18,000.00

วันที่พิมพ : 10/8/2563  19:07:47 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการสถานที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ดอกเบี้ย 155,477.33 133,823.85 136,101.92 134,900.00 3.78 % 140,000.00
     รายได้จากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 0.00 4,491.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 155,477.33 133,823.85 140,592.92 134,900.00 140,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 33.78 0.50 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายแบบแปลน 132,000.00 0.00 0.00 140,000.00 -100.00 % 0.00
     คาเขียนแบบแปลน 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 141.00 10.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 61,200.00 59,529.00 400.00 10,000.00 -96.00 % 400.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 195,374.78 59,539.50 400.00 150,000.00 400.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -10.00 % 4,500.00
     รายได้จากทุนอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 5,500.00 4,500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 382,973.60 309,384.14 321,238.28 320,000.00 0.38 % 321,200.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,447,085.41 8,588,786.79 8,721,705.39 9,103,000.00 -1.13 % 9,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,104,274.63 2,266,484.53 2,177,313.51 2,235,000.00 -1.57 % 2,200,000.00

วันที่พิมพ : 10/8/2563  19:07:47 หน้า : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 68,246.57 73,676.05 63,901.19 69,000.00 -5.80 % 65,000.00
     ภาษีสุรา 1,113,776.97 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,684,071.45 4,329,053.89 4,752,513.16 3,815,000.00 24.51 % 4,750,000.00
     ภาษียาสูบ 155.20 1,299.80 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 21,398.75 21,029.54 45,737.98 21,000.00 119.05 % 46,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 58,672.24 54,752.85 41,797.45 57,000.00 -26.32 % 42,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

310,138.61 122,755.00 169,841.00 200,000.00 -10.00 % 180,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,190,793.43 15,767,222.59 16,294,047.96 15,820,000.00 16,604,200.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

12,550,207.00 12,982,442.00 13,879,757.00 15,050,000.00 -0.35 % 14,997,400.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,550,207.00 12,982,442.00 13,879,757.00 15,050,000.00 14,997,400.00
รวมทุกหมวด 28,351,556.08 29,213,178.33 30,570,263.35 31,300,000.00 32,000,000.00

วันที่พิมพ : 10/8/2563  19:07:47 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบัวงาม

อําเภอ เดชอุดม   จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่พิมพ : 24/8/2563  09:39:47 หน้า : 1/93



ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,254,400 บาท

งบบุคลากร รวม 6,984,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,435,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1  อัตราๆ  ละ  20,400  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 244,800  บาท  และเงินคาตอบแทนรายเดือน
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2
  อัตราๆ ละ 11,220  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน  เป็น
เงิน  269,280  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  และเงินคา
ตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  จํานวน  12
 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท  และเงินคาตอบแทนพิเศษรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน  86,400  บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,750,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน  1 อัตราๆ ละ  11,220
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  134,640  บาท  เงิน
คาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ  9,180  บาท/เดือน  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท  เงินคาตอบแทนรายเดือน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  28
  อัตราๆ ละ  7,200  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน 2,419,200  บาท  เงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล  7,200  บาท  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน 86,400  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,549,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,126,760 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป  5
  อัตรา  จํานวน 12  เดือน   และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
สวนท้องถิ่น โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล    จํานวน  1  ตําแหนง
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล    จํานวน  1  ตําแหนง
(3) หัวหน้าสํานักงานปลัด     จํานวน  1  ตําแหนง
(4) นักวิเคราะหนโยบายและแผน    จํานวน  1  ตําแหนง
(5) นักทรัพยากรบุคคล     จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  กําหนด

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  ดังนี้
(1) คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับ
กลาง  ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน  84,000  บาท  
 - เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ กําหนด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือนละ  7,000
  บาท  จํานวน   12  เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท  
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน   12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท
(3) หัวหน้าสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล    ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000
  บาท 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  กําหนด
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,140,360 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  7  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง  โดยจายให้
กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน)    จํานวน  1  ตําแหนง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยนักทรัพยากรบุคคล)     
จํานวน  1  ตําแหนง  
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ)     
จํานวน  1  ตําแหนง
(4) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ)     
จํานวน  1  ตําแหนง  
(5) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตกแตงสวน)      จํานวน  1
  ตําแหนง  
(6) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)       จํานวน  1  ตําแหนง
(7) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไปปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล)    
จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  กําหนด

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,360 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของสํานักงานปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลบัวงาม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  กําหนด
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งบดําเนินงาน รวม 2,161,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 392,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  อาทิ เชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
การจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ ดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง จํานวน  50,000  บาท   
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85  ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง จํานวน  100,000  บาท    เชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้
อํานวยการเลือกตั้ง คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง เจ้า
หน้าที่รักษาความปลอดภัย นายทะเบียนอําเภอ เป็นต้น  ตามที่
กฎหมายกําหนด
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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คาเชาบ้าน จํานวน 192,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- 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 หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
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 1,114,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็น
1. คาจ้างเหมาบริการตางๆ ในภารกิจอํานาจหน้าที่และกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบล เชน คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวาง
บรรทุก  คาเชาทรัพยสิน คาจ้างเหมาสูบน้ํา ตักลอกสิ่งปฏิกูล คา
จ้างเหมาแบกหามสัมภาระ คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างทํา
ของ จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยอาคารสถานที่บริเวณ จ้างเหมาบริการยาม จ้าง
เหมาดูแลการกําจัดขยะ จ้างเหมาบริการออกแบบและประมาณ
การ คาจ้างดําเนินการกอสร้าง  คาบริการที่จําเป็นอื่นๆ ฯลฯ  ที่
เกี่ยวกับงานในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2. คาโฆษณาและเผยแพร คาบอกรับวารสารและสิ่งพิมพ คาจัด
ทําปายประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาจัดทํารายงานผลการดําเนิน
งานประจําป วารสารแผนพับเพื่อโฆษณาเผยแพรประชา
สัมพันธ รวมทั้งคาจ้างเหมาจัดทําเอกสารวารสารสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ
3. คาเบี้ยประกันภัยภาคบังคับ  เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกันภัยรถ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลบัวงาม ภาคบังคับตาม พรบ
. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
4. คาบริการจัดทําเว็บไซต คาบริการชื่อเว็บไซ
ต (domain name) คาฝากพื้นที่เว็บไซต (Hosting) และคา
บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบล
บัวงาม
5.คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาและคาธรรมเนียมที่
จําเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลบัวงาม
6.คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
ระบบอินเตอรเน็ตและเครือขายอินเตอรเน็ต คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ 
-เพื่อจายเป็นคาติดตั้งปรับปรุงบํารุงรักษาและซอมแซม ระบบ
ไฟฟา ประปา ระบบโทรศัพท ระบบอินเตอรเน็ต เครือขาย
อินเตอรเน็ต และระบบเครื่องรับสัญญาณตางๆ ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลบัวงาม
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 65,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.  คาใชจายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ งานรัฐพิธี หรือพระราชพิธีตางๆ 
2.  คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผาน
ดาวเทียม  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คาดอกไม้
ตกแตงสถานที่ประชุม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น เป็นต้น  การ
ประชุมราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่สามารถเบิกคา
ใช้จายได้  ต้องเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจากการ
ประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลัก
เกณฑตางๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับ
ทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสาน
งานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน ดังนี้
2.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
2.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
2.3  การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรมการที่สภาท้องถิ่น
2.4  การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
2.5  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2.6  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
2.7  การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
3.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว
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ของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4. คาใช้จายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
5. คาใช้จายในการจัดหาอาหารสําหรับผู้ปวยสามัญ ผู้ปวยโรค
เรื้อน ของสถานบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
อาหาร นม อาหารเสริม สําหรับเด็กที่อยูในการสงเคราะหของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6.  คาใช้จายในพิธีทางศาสนา 
7. คาใช้จายในพิธีเปดอาคารตางๆ หรือวันสําคัญตางของชาติ  
8. คาใช้จายจัดงาน  กิจกรรมตางๆ  ตามนโยบายหรือคําสั่งของ
อําเภอ  จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ กําหนด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การพัฒนาและปรับปรุง สถานที่นาอยูนาทํางาน (5 ส.) จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการการพัฒนาและปรับ
ปรุง สถานที่นาอยูนาทํางาน (5 ส.)  โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาอาหารกลางวัน คาเครื่อง
ดื่ม คาปายประชาสัมพันธ คาตอบแทนวิทยากร คาเชาสถาน
ที่ และคาจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  15
  หน้า  75 ) 

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 200,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาผานทางดวนพิเศษ  คาบริการจอดรถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตาม
ระเบียบวาด้วยรถราชการ ซึ่งองคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้มา
โดยวิธีการซื้อ  การยืม  การเชา  หรือรับบริจาค หรือได้รับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
และขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาพานพุม พานประดับ กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ หรือพวงมาลา คาของขวัญ ของที่ระลึก คาโล ใบประกาศ 
รวมถึงคาใช้จายตางๆ ที่สามารถเบิกได้ในประเภทนี้ตามกฎหมาย
กําหนด

จํานวน 4,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ดังนี้ คาพานพุมดอกไม้ พาน
ประดับพุมดอกไม้ พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม้ พวง
มาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สําหรับ
อนุสาวรีย หรือการใช้ในการจัดงาน  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสตางๆ  คาของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบให้ชาว
ตางประเทศ กรณีเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว กรณี
ชาวตางประเทศเดินทางมาประเทศไทย ในนามขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นเป็นสวนรวม  คาโล ใบประกาศ
เกียรติคุณ  คากรอบใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานจ้าง
สวนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจําที่เกษียณอายุ  หรือผู้ให้ความชวย
เหลือ  หรือควรได้รับการยกยองจากทางราชการ คาของ
รางวัล หรือเงินรางวัล  คาเบี้ยเลี้ยงพยาน   คาใช้จายเกี่ยวกับคา
สินไหมทดแทนที่ผู้เสียหายยื่นคําขอให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ชดใช้กรณีที่เจข้าหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้กระทํา
ละเมิดตอบุคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่  รายจายตางๆ เกี่ยว
ข้อง และสามารถเบิกได้ในประเภทนี้  
-  เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  กําหนด
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โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนเลือกตั้ง
ทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลบัวงาม  เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  หรือ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกําหนด  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเผยแพร กระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีจิตสํานึกในสิทธิและ
หน้าที่และเกิดความเลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทราบถึง วัน เวลา และ
สถานที่เลือกตั้ง  โดยไปเลือกตั้งให้ได้มากที่สุด  อีกทั้งให้ความ
รวมมือในการประชาสัมพันธ  การรณรงค  หรือการให้ข้อมูลขาว
สารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทาง
การเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ  คาตอบแทนบุคคลที่ได้
รับการแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่การเลือกตั้ง  คาปาย  แผนพับ และ
สื่ออื่นๆ  คาวัสดุ  และอุปกรณในการเลือกตั้ง  คาน้ํา  น้ําแข็ง  คา
อาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คาใช้
จายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการเลือกตั้ง  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ กําหนด  
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จัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแขงขัน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานการจัดงาน จัด
นิทรรศการ ประกวดแขงขัน รวมคาติดตั้งและคารื้อ
ถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต้นท เวที  คาใช้จาย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการ
ตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟา น้ํา
ประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใช้
จายในการประกวดหรือแขงขัน ได้แก คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คาโล หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการ
แขงขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้
ชนะการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน เชน คาโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพ
ตางๆ คาใช้จายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจ้างเหมา
ทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  17
  หน้า  75 ) 
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พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จ้าง (OD)

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของ
คณะผู้บริหาร พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง (OD) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนังกานจ้างของ อบต.บัวงาม  ได้มีความ
รู้ ความเข้าใจด้านวินับ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้า
ราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ  เห็นความ
สําคัญและเสริมสร้างภาพลักษณของหนวยงานให้มีความโปรงใส
และเป็นระบบ  เป็นต้น  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปด
และปดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาปายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไป
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
  ลําดับที่  1  หน้า  15 ) 

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ท้องถิ่น  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ
อุปกรณในการฝึกอบรม คาอาหารกลางวัน คาเครื่องดื่ม คาปาย
ประชาสัมพันธ คาตอบแทนวิทยากร คาเชาสถานที่ และคาจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  1
  หน้า  73 ) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  
ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพ แบงการพิจารณา ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน   ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัด
แรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟวส เทปพันสาย
ไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊ก
ไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร ฯลฯ     
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพ แบงการพิจารณา ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน   ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัด
แรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟวส เทปพันสาย
ไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊ก
ไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร ฯลฯ     
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพ แบงการพิจารณา ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดัง
นี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา ฯลฯ 
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น ผ้าหม ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  ที่จัดเป็นวัสดุ
โดยสภาพ แบงการพิจารณา ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย ฯลฯ 
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล ฯลฯ     
- ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง เชน  เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียร
รถยนต ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 85,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพ แบงการพิจารณา ดังนี้
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน ฯลฯ     
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพ แบงการพิจารณา ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  เชน  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลอง
และระวิงใสฟลม ฯลฯ 
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน  พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฯลฯ     
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ แบง
การพิจารณา ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ  
- ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล  ฮารดดิสตไดรฟ์ ซีดี
รอมไดรฟ์ แผนกรองแสงฯลฯ   
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 365,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 240,000 บาท

- - เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับอาคารสํานักงาน   และอาคาสิ่ง
ปลูกสร้างอื่น ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลบัวงาม 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ กําหนด

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล และสถานอื่น ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลบัวงาม 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ กําหนด

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ
  และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว
และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เชน  คาเชา
เครื่อง  คาเชาหมายเลขโทรศัพท    คาบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ กําหนด

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ กําหนด
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อ
สาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมาย
ความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ กําหนด

งบลงทุน รวม 78,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 78,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้บานเลื่อนกระจก  จํานวน 1  ตัว จํานวน 4,700 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  ขนาดไมน้อยกวา 152(w)x40
(d)x87(h) ซม. จํานวน 1 หลัง ๆ ละ 4,700 บาท จัดซื้อตามราคา
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ   จํานวน 1 ตัว จํานวน 4,400 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาดไมน้อย
กวา 152(w)x40(d)x87(h) ซม. จํานวน 1 หลัง ๆ
 ละ  4,400  บาท  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีใน
มาตรฐานครุภัณฑ

โต๊ะคอมพิวเตอร  จํานวน  1  ตัว จํานวน 2,400 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร   จํานวน 1 ตัว ๆ ละ  2,400  บาท 
หน้าโต๊ะหนา 28 มม. ติดผิว PVC
กันน้ําและรอยขูดขีด
ข้างหนา  15  มม. เคลือบด้วย PU Foil คุณภาพสูง
มีที่วางคียบอรด และที่วางซีพียู
TF-100X  ขนาด 100?60?75 ซม.(กว้าง?ลึก?สูง)
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ
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ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อชุดเครื่องเสียง ห้องประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัว
งาม

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียง ห้องประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลบัวงาม
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ครอสโอเวอร  1  ตัว ( 3. way  4.  Way ) 40 db.
- มิกเซอร  1  ตัว
- ลําโพง 10  นิ้ว   2  คู
- ไมคโครโฟน (ไมลลอย)  1 ชุด
- สายลําโพง   100  เมตร
- ราวสายลําโพง  100  เมตร
พร้อมติดตั้ง
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ

ชุดลําโพงพกพา เคลื่อนย้าย   จํานวน  1  ชุด จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดลําโพงพกพา เคลื่อนย้าย  จํานวน  1
  ชุด
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ตู้ลําโพงขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- รองรับ ไมน้อยกวา USB MP 3 SD CARD
- ไมคลอยมือถือ 2 ตัว
- สามารถปรับเสียงทุ้ม-แหลมได้
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ

วันที่พิมพ : 24/8/2563  09:39:47 หน้า : 28/93



ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน   17,000   บาท

จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB  
3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
4) มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
5) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
8) มีแปนพิมพและเมาส
9) มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
 
จํานวน  4,300  บาท

จํานวน 4,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน 1 เครื่อง  
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
1) เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
2) มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200 x 1,200 dpi
3) มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
4) มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
6) มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคการ
ปกครองสวนท้องถิ่น  อําเภอเดชอุดม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคการปกครองสวนท้องถิ่น  อําเภอเดช
อุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  ประจําปงบประมาณ 2564  
- เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  22
  หน้า  76 )   
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนปกครอง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  ประจําปงบประมาณ 2564  
- เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  23
  หน้า  76 )  
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,005,640 บาท
งบบุคลากร รวม 1,688,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,688,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,207,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป  4
  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
สวนท้องถิ่นประจําป  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง    จํานวน  1  ตําแหนง
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี   จํานวน  1  ตําแหนง
(3) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน  1  ตําแหนง
(4) เจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ กําหนด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง  ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000
  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ กําหนด

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 415,680 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  3  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง โดยจายให้กับ
พนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ)     
จํานวน  1  ตําแหนง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี)    จํานวน  1  ตําแหนง  
(3) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไปปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้)    
จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  กําหนด
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 23,160 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองคลังองคการบริหารสวน
ตําบลบัวงาม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  กําหนด

งบดําเนินงาน รวม 317,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  อาทิ เชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
การจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ ดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง   
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85  ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ

วันที่พิมพ : 24/8/2563  09:39:47 หน้า : 34/93



คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- 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 หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 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 130,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จัดทําแผนที่ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการจัดทํา
แผนที่ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ของกองคลังองคการบริหารสวน
ตําบลบัวงาม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ ในกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบล เชน คาจ้าง ทําของ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปก หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานในความรับ
ผิดชอบของกองคลังองคการบริหารสวนตําบลบัวงาม
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการของ  พนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑ อุปกรณเครื่องใช้ตางๆ ในกองคลัง ได้แก เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพดีด เครื่องปริ้นเตอร  ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานใช้ในการปฏิบัติงานในกอง
คลัง เชน เครื่องเขียน แบบพิมพกระดาษ แฟม ตรายาง กระดาษ
ถายเอกสาร หมึกถายเอกสาร
ฯลฯ เป็นต้น 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรใช้ในการปฏิบัติงานในกอง
คลัง ได้แก หมึกคอมพิวเตอร อุปกรณบันทึกข้อมูล แปนพิมพ จอ
ภาพ เมนบอรด โปรแกรมคอมพิวเตอร หรือซอฟตแวร ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 912,600 บาท

งบบุคลากร รวม 864,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 864,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 393,480 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป  1
  อัตรา  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําป โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) เจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน  1
  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ กําหนด

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,960 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  ดังนี้
(1) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แกเจ้าพนักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในอัตราเดือนละ  1,830  บาท  
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  21,960  บาท   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ กําหนด
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 413,160 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  3  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง  โดยจายให้
กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้าพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา)   จํานวน  1  ตําแหนง  
(3) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไปปฏิบัติงานประจํารถน้ํา)   
จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ กําหนด

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของสํานักงานปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลบัวงาม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  กําหนด
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งบดําเนินงาน รวม 48,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- 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 หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปวยการให้แกอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบ
แทนหรือคาปวยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลบัวงาม  จํานวน  40,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การ  กําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

เดินรณรงคตอต้านยาเสพติด จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการเดินรณรงค
ตอต้านยาเสพติด  โดยจายเป็นคาจัดทําปายรณรงคประชา
สัมพันธ คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง  เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  1
  หน้า  61 ) 

ฝึกอบรมซ้อมแผนปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมซ้อมแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คาอาหาร  คาวัสดุ
อุปกรณ 
 คาปายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ  เป็นไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  4
  หน้า  61 ) 

รณรงคปองกันอุบัติเหตุ ชวงเทศกาลปใหม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค
ปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม  โดยจายเป็นคาจัดทําปาย
รณรงคประชาสัมพันธ คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม และคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง  เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  2
  หน้า  61 ) 
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รณรงคปองกันอุบัติเหตุ ชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค
ปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต  โดยจายเป็นคาจัดทําปาย
รณรงคประชาสัมพันธ คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม และคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง  เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  3
  หน้า  61 ) 

ลอกคลองกําจัดวัชพืชและปรับภูมิทัศนแหลงน้ําสาธารณะ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการลอกคลอง
กําจัดวัชพืชและปรับภูมิทัศนแหลงน้ําสาธารณะ โดยจายเป็นคา
จัดทําปายรณรงคประชาสัมพันธ คาอาหารวาง และเครื่อง
ดื่ม และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง  เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  5
  หน้า  62 ) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑ อุปกรณเครื่องใช้ตางๆ ในงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ได้แก รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องคอมพิวเตอร  ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ในการกอสร้างหรือซอมแซม
ทรัพยสินที่ชํารุดเสียหายและอื่นๆ ได้แก ไม้อัด ไม้แปร ไม้เครา สี
น้ํามัน สีพลาสติก ตะปู ปูนซีเมนต ทราย หิน ยางแอสฟัสทติก ทอ
น้ํา และอุปกรณด้านกอสร้างอื่น ฯลฯ     
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  ที่จัดเป็นวัสดุ
โดยสภาพ แบงการพิจารณา ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย ฯลฯ 
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล ฯลฯ     
- ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง เชน  เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียร
รถยนต ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพ แบงการพิจารณา ดังนี้
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน ฯลฯ     
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายและอุปกรณ
อื่นๆ  เชน  เครื่องแตงการชุดฝึก (อปพร.)  หรือชุดปฏิบัติการ (อป
พร.) 
 จํานวน  30  ชุด  ราคาชุดละ 2,500 บาท  เป็นเงินทั้ง
สิ้น  75,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,237,560 บาท

งบบุคลากร รวม 952,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 952,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป  2
  อัตรา  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําป  2  อัตรา  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1)  ผู้อํานวยการกองการศึกษา  จํานวน  1 ตําแหนง
(2)  นักวิชาการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหนง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ กําหนด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ  ใน
อัตราเดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ กําหนด

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 215,040 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  1  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง โดยจายให้กับ
พนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยนักวิชาการศึกษาฯ)     
จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  กําหนด

วันที่พิมพ : 24/8/2563  09:39:47 หน้า : 46/93



งบดําเนินงาน รวม 279,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 88,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  อาทิ เชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
การจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ ดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง   
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85  ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- 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 หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 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 140,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ ในกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบล เชน คาจ้าง ทําของ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ
หรือเข้าปก หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานในความรับ
ผิดชอบของกองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบล

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมประชาคม หรือคณะ
กรรมการที่ได้รับการแตงตั้ง หรือการประชุมองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นสัญจร และการประชุมกับสวนราชการอื่นๆ ตาม
กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง โดยจายเป็นคา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรอง และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการของ พนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

พัฒนาศักยภาพสภาเด็ก และเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสภา
เด็ก และเยาวชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณใน
การฝึกอบรม คาอาหารกลางวัน คาเครื่องดื่ม คาปายประชา
สัมพันธ คาตอบแทนวิทยากร คาเชาสถานที่ และคาจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  2  หน้า  68 ) 
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วันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหง
ชาติ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร คาอาหารกลางวัน 
คาเครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ คาของขวัญของ
รางวัล  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  1  หน้า  68 ) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑ อุปกรณเครื่องใช้ตางๆ ในกองการศึกษาฯ ได้แก  เครื่อง
ปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่อง
ปริ้นเตอร   ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานใช้ในการปฏิบัติงานในกองการ
ศึกษาฯ เชน เครื่องเขียน แบบพิมพกระดาษ แฟม ตรา
ยาง กระดาษถายเอกสาร หมึกถายเอกสาร  ฯลฯ เป็นต้น 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรใช้ในการปฏิบัติงานในกองการ
ศึกษาฯ ได้แก หมึกคอมพิวเตอร อุปกรณบันทึกข้อมูล แปน
พิมพ จอภาพ เมนบอรด โปรแกรมคอมพิวเตอร หรือ
ซอฟตแวร ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  กําหนด
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งบลงทุน รวม 6,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ชุดลําโพงพกพา เคลื่อนย้าย   จํานวน  1  ชุด จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดลําโพงพกพา เคลื่อนย้าย  จํานวน  1
  ชุด
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ตู้ลําโพงขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- รองรับ ไมน้อยกวา USB MP 3 SD CARD
- ไมคลอยมือถือ 2 ตัว
- สามารถปรับเสียงทุ้ม-แหลมได้
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,121,248 บาท
งบบุคลากร รวม 1,593,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,593,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 862,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล (ครู)  องคการบริหาร
สวนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป   จํานวน  3 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ กําหนด

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ สําหรับพนักงานสวน
ตําบล (ครู) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  ในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท  จํานวน 2  อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ กําหนด
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 599,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  5  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง โดยจายให้กับ
พนักงานจ้าง  ดังนี้
 (1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ดูแลเด็กผู้มีทักษะ)  จํานวน  1
  ตําแหนง
(2)  พนักงานจ้างทั่วไป  (ผู้ดูแลเด็ก)  จํานวน  4  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ กําหนด

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองการศึกษาฯองคการบริหาร
สวนตําบลบัวงาม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  กําหนด

งบดําเนินงาน รวม 2,327,528 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล (ครู) ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 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 1,389,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต
.บัวงาม

จํานวน 277,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบัวงาม  จํานวน  3  คนๆ
ละ 7,700  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงินทั้งสิ้น  277,200
  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา(คาพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลบัวงาม)

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาพัฒนาครูในการเดินทางไปราชการ ฝึก
อบรม สัมมนา เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จํานวน 3
 ราย  รายละ 10,000  บาท  เป็นเงิน  30,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ กําหนด
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

จํานวน 158,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบ
นักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก : ศพ
ด.)  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลบัว
งาม จํานวน 5 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแฝกหนอง
แวง,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาเลิง, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร
สามัคคี,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพัฒนา,ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านอุดมชาติ)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  140 คน  ดังนี้
1) คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/คน/ป  เป็น
เงิน  28,000  บาท    
2) คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/คน/ป  เป็น
เงิน  28,000  บาท    
3) คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/คน/ป  เป็น
เงิน  42,000  บาท    
4) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/คน/ป  เป็น
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เงิน  60,200  บาท    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่ 3  หน้า 68 )

สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน) จํานวน 238,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)  เป็นเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลบัวงาม จํานวน 5 แหง (ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนนแฝกหนองแวง,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาเลิง, ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎรสามัคคี,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
พัฒนา,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านอุดมชาติ)  จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 2 – 5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เป็นคาจัดการเรียน
การสอน อัตราละ 1,700  บาท/คน  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่ 4  หน้า 69 )
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สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) จํานวน 686,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) เป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลบัวงาม  จํานวน 5 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแฝก
หนองแวง,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาเลิง, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ราษฎรสามัคคี,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพัฒนา,ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านอุดมชาติ)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เป็นเวลา 2 ภาคเรียน  อัตรามื้อละ  20  บาทตอ
คน  จํานวน  245  วัน  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่ 5  หน้า 69 )
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ค่าวัสดุ รวม 873,128 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  ที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพ แบงการพิจารณา ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดัง
นี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา ฯลฯ 
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น ผ้าหม ฯลฯ 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 843,128 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  ดังนี้
1. คาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลบัวงาม  จํานวน 5 แหง (ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนนแฝกหนองแวง,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาเลิง, ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎรสามัคคี, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
พัฒนา, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านอุดมชาติ)  จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 260 วัน จํานวน 140
 คน อัตราคนละ 7.37 บาท  รวมเป็นเงิน 268,268
 บาท  และ อบต. ตั้งสมทบให้  
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
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  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่ 6  หน้า 69 )

2. คาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)  ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  จํานวน 5
 แหง  (โรงเรียนบ้านโนนแฝก, โรงเรียนบ้านนาเลิง, โรงเรียน
ประชานุเคราะหศึกษา, โรงเรียนบ้านราษฎรสามัคคี, โรงเรียน
บ้านบัวทอง)  จํานวน  260  วัน  จํานวน 300 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท  รวมเป็นเงิน 574,860 บาท  และ อบต. ตั้งสมทบ
ให้  
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่ 7  หน้า 69 )

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 25,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับอาคารเรียน  และอาคาสิ่งปลูกสร้าง
อื่น ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ องคการ
บริหารสวนตําบลบัวงาม 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ กําหนด

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของอาคารเรียน และอาคารสิ่งปลูก
สร้างอื่น ของกองการศึกษาฯองคการบริหารสวนตําบล และสถาน
อื่น ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบัว
งาม 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ กําหนด
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบล บัวงาม

จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลบัวงาม  จํานวน 5  โรงเรียน 
- เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  8  หน้า 69)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 633,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 333,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปวยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง ได้แก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคําสั่งชวยสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและคาเบิกคาใช้จาย พ.ศ
. 2562
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 3811 ลงวันที่ 25
 มิถุนายน 2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่  6
 กุมภาพันธ 2563 

วันที่พิมพ : 24/8/2563  09:39:47 หน้า : 62/93



ค่าใช้สอย รวม 63,600 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 3,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาสํารวจสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไมมี
เจ้าของ จากการสํารวจของ อปท. ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1046  ลงวันที่  10
  เมษายน  2561  เรื่อง แนวทางดําเนินโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ และหนังสือสั่งการ  กําหนด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

รณรงครวมมือในการเฝาระวังควบคุมปองกันและแก้ปัญหาการ
ระบาดโรคไข้เลือดออก ของ อบต.บัวงาม

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงครวม
มือในการเฝาระวังควบคุมปองกันและแก้ปัญหาการระบาดโรคไข้
เลือดออก ของ อบต.บัวงาม  โดยจายเป็นคาจัดทําปายรณรงค
ประชาสัมพันธ คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่
เกี่ยวข้อง  เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  3
  หน้า  63 ) 
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สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี เพิ่มเติม

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอบรมและในการรณรงคสัตว
ปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ในการจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บ้า วัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
5) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1046 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทาง
ดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  2  หน้า  63)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  
ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  กําหนด
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  รายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ดังนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ทรายอะเบท  วัคซีน  สําลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สาย
ยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ถึงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  กําหนด
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งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขให้กับกรรมการหมูบ้าน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จํานวน  15  หมูบ้านๆ ละ  20,000 บาท  ดังนี้ 
- เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการ
ดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  4
  หน้า  63 ) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 624,360 บาท

งบบุคลากร รวม 582,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 582,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 389,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป  1
  อัตรา  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําป โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) นักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ กําหนด

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 192,960 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  1  อัตรา  และเงินปรับ
ปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน)    
จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ กําหนด
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งบดําเนินงาน รวม 42,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- 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 หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปวยผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ปวยผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย  โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คา
อาหาร  คาวัสดุอุปกรณ คาปายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  3  หน้า  64 )
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อบต.บัวงาม รวมใจ ดูแลผู้สูงอายุและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบต.บัวงาม รวม
ใจ ดูแลผู้สูงอายุและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ  โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คา
อาหาร  คาวัสดุอุปกรณ คาปายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  2  หน้า  64 )

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,670,840 บาท

งบบุคลากร รวม 948,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 948,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 746,820 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป  2
 อัตรา  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําป  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองชาง  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) นายชางโยธา   จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  กําหนด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง  ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000
  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  กําหนด
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 157,320 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  1  อัตรา  และเงินปรับ
ปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง  โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยนายชางโยธา)   จํานวน  1
  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  กําหนด

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 2,100 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจของกองชางองคการบริหารสวนตําบลบัวงาม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  กําหนด

งบดําเนินงาน รวม 202,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 44,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  อาทิ เชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
การจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ ดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง   
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85  ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ กําหนด 

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑ อุปกรณเครื่องใช้ตางๆ ในกองคลัง ได้แก เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพดีด  ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 118,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานใช้ในการปฏิบัติงานในกอง
ชาง เชน เครื่องเขียน แบบพิมพกระดาษ แฟม ตรายาง กระดาษ
ถายเอกสาร หมึกถายเอกสาร  ฯลฯ เป็นต้น 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ในการกอสร้างหรือซอมแซม
ทรัพยสินที่ชํารุดเสียหายและอื่นๆ ได้แก ไม้อัด ไม้แปร ไม้เครา สี
น้ํามัน สีพลาสติก ตะปู ปูนซีเมนต ทราย หิน ยางแอสฟัสทติก ทอ
น้ํา และอุปกรณด้านกอสร้างอื่น ฯลฯ     
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  ที่จัดเป็นวัสดุ
โดยสภาพ แบงการพิจารณา ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย ฯลฯ 
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล ฯลฯ     
- ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง เชน  เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียร
รถยนต ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 23,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพ แบงการพิจารณา ดังนี้
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน ฯลฯ     
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรใช้ในการปฏิบัติงานในกอง
ชาง ได้แก หมึกคอมพิวเตอร อุปกรณบันทึกข้อมูล แปนพิมพ จอ
ภาพ เมนบอรด โปรแกรมคอมพิวเตอร หรือซอฟตแวร ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 2,520,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถยนตบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก 
พร้อมกระเช้าซอมไฟฟา

จํานวน 2,500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถยนตบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อม
กระเช้าซอมไฟฟา  จํานวน  1  คัน 
คุณลักษณะทั่วไป 
 - เป็นรถยนตบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซอม
ไฟฟา ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนตดีเซล มีกําลังแรงม้าสูงสุดไมน้อย
กวา 150 แรงม้า ระหวางหัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้งเครน
ไฮดรอลิค สามารถยกทํางานที่สูงได้ไมน้อยกวา 12 เมตร ตอน
ท้ายติดตั้งกระบะเหล็กบรรทุก มีปริมาตรความจุ ไมน้อยกวา 2
 ลูกบาศกเมตร กระบะบรรทุกเป็นผลิตภัณฑที่ผลิต และประกอบ
จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก./ISO 9001 ตัวรถและอุปกรณ
ทุกชนิดเป็นของใหมไมเคยใช้งานมากอน
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงาน
ประมาณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  7  หน้า 82)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา k) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา k) ตาม
หนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง
ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญา
แบบปรับราคาได้ (คา k)  
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) กฎกระทรวง กําหนดอัตราคาจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานกอสร้าง พ.ศ. 2560
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

งานไฟฟ้าถนน รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการซอมแซมระบบไฟฟาสาธารณะ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการซอมแซมระบบไฟฟาสาธารณะ
ตามหมูบ้าน ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบัวงาม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ และหนังสือสั่งการ  กําหนด
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ที่จัดเป็นวัสดุโดย
สภาพ แบงการพิจารณา ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน   ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัด
แรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟวส เทปพันสาย
ไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊ก
ไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร ฯลฯ     
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสาธารณะ  บ้านโคกพัฒนา - บ้านบัวงาม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
สาธารณะ  บ้านโคกพัฒนา  หมูที่ 11  
สายบ้านโคกพัฒนา - บ้านบัวงาม  ให้กับการไฟฟาสวน
ภูมิภาค  สาขาอําเภอเดชอุดม 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842
  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1
  ลําดับที่  18  หน้า 8)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 52,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 52,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 52,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

เกษตรอินทรีย จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเกษตร
อินทรีย   โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาวิทยากร  คาอาหาร  คาวัสดุอุปกรณ คาปายโครงการ  คา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 ลําดับที่  3  หน้า  12 )

ฝึกอบรมสตรีเรียนรู้ การถนอมอาหาร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสตรีเรียน
รู้ การถนอมอาหาร  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คาอาหาร  คาวัสดุอุปกรณ คาปาย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  เป็นไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  3  หน้า  65 )

เวทีประชาคมหมูบ้าน เพื่อจัดทําแผนชุมชนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 12,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการเวทีประชาคมหมู
บ้านเพื่อจัดทําชุมชนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อจัดประชุมประชาคมท้อง
ถิ่น  ประชุมคณะกรรมการ  อนุกรรมการ  คณะทํางาน
ตางๆ เกี่ยวกับจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อสงเสริมสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคม
แผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือขายองคกรชุมชนและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําข้อมูลมา
จัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรม  โดยจายเป็นคาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธีเปดและ
ปด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คา
ถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาปายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565    ลําดับที่  5
  หน้า  65 )
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

สืบสานประเพณีไทยใสใจท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีไทย
ใสใจท้องถิ่น  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร คาอาหาร
กลางวัน คาเครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ คาของขวัญ
ของรางวัล  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  2  หน้า  72 )
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนการจัดทําต้นเทียน ในงานประเพณีแหเทียนพรรษา อําเภอ
เดชอุดม

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนเงินให้กับองคการบริหารสวนตําบลเมืองเดช  ตาม
โครงขอรับเงินอุดหนุนการจัดทําต้นเทียนพรรษา  ขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเดช  อําเภอเดชอุดม  จังหวัด
อุบลราชธานี ประจําป 2564
- เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  5
  หน้า  72 )  
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 244,200 บาท

งบบุคลากร รวม 244,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 244,200 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 244,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง1  อัตรา  และเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยนักวิชาการเกษตร)    
จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  กําหนด

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

ปลูกปา  ตามพระราชดําริ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการปลูก
ปา ตามพระราชดําริ   โดยจายเป็นคาจัดทําปายรณรงคประชา
สัมพันธ คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง  เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  1
  หน้า  58 ) 
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รณรงคอนุรักษทรัพยากรน้ําในชุมชน การใช้น้ําอยางประหยัด จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค
อนุรักษทรัพยากรน้ําในชุมชน การใช้น้ําอยางประหยัด โดยจาย
เป็นคาจัดทําปายรณรงคประชาสัมพันธ คาอาหารวาง และเครื่อง
ดื่ม และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง  เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  2
  หน้า  58 ) 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,653,552 บาท

งบกลาง รวม 7,653,552 บาท
งบกลาง รวม 7,653,552 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ5ของคาจ้างที่อปท. จะต้องจายเพื่อ
อุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้างเป็น
เงิน  180,000 บาท ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3)
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989
  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนา
เด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็กเงินคาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพ และเงินประกันสังคม
สําหรับพนักงานจ้าง
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จะต้องจายเพื่อการนํา
สงเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายป ในอัตราร้อยละ 0.2
 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งป  เป็นเงิน  8,000  บาท  ตามพระ
ราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2561  
2)  หนังสือสํานักงานประกันสังคม ดวนที่สุด  ที่ รง 0625/ว
 5344  ลงวันที่  16  ตุลาคม 2561  
3) หนังสือกระทรวงแรงงาน  ดวนที่สุด  ที่ รง 0625/ว 2506  ลง
วันที่  19  ตุลาคม 2561  
4)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 4172  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561 เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้อายุ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2560
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2561
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่ 1  หน้า  67)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,372,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกคนพิการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2559  
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2561
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  2  หน้า  67)
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้ปวยเอดส  ตามบัญชีรายชื่อที่ได้
รับอนุมัติจากผู้บริหาร  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุด
หนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แกผู้สูงอายุ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่ 3 หน้า 67)

สํารองจาย จํานวน 141,326 บาท

- เพื่อสํารองจาย  เป็นรายจายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น  และในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
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. 2560 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนมาก  ที่  มท  0313. 4 /ว
 667  ลงวันที่ 12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การชวยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224
  ลงวันที่ 10  ตุลาคม  2554   เรื่องการชวยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย  น้ําทวมฉับพลัน  น้ําปาไหลหลาก  และน้ําล้นตลิ่ง
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จายงบ
ประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
5)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว 76  ลงวันที่ 13  มกราคม  2558  เรื่อง  การเตรียม
การปองกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว 
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
สําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
7)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526
 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608
 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การปองกันและแก้ไขปัญหาไฟปา
และหมอกควัน ป 2561
9)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น   ดวนที่สุด  ที่  มท
  0810.4/ว  1064  ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2560  เรื่อง การ
เตรียมการปองกันและแก้ไขปัญหาปองกันอุทกภัย  น้ําทวมฉับ
พลัน  น้ําปาไหลหลาก  และดินถลม ป 2560
10)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น   ดวนที่สุด  ที่  มท
  0810.4/ว  1073  ลงวันที่ 15 มิถุนายน  2560    
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560  
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560  
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
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 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560   
14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เม
ษายน 2561     

รายจายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลบัวงาม จํานวน 89,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต
.  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
4) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552
5) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561
6) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
7) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่ 4  หน้า 67)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 170,026 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อย
ละ 1  ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําป  ตามงบ
ประมาณรายจายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  โดยในป  พ.ศ. 2564  ได้
ประมาณการไว้ที่  32,000,000  บาท   คํานวณได้  ดัง
นี้  32,000,000  –
 14,997,400  =  17,002,600  X  1/100  =  170,026  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560  
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 50,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพผู้รับบํานาญในอัตราร้อย
ละ 5  ของเงินเดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
ชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 15) พ.ศ. 2558  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.5/ว 6947 ลงวันที่ 1 ธันวาคม  2559  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจายเงินชวยคาตรองชีพผู้รับบําเหน็จบํานาญของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 17) พ.ศ. 2562
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