
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวงาม

อําเภอเดชอุดม   จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,241,660 บาท
งบกลาง รวม 8,241,660 บาท

งบกลาง รวม 8,241,660 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 178,260 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างที่ อบต.จะต้อง
จาย เพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  เป็น
เงิน 178,260  บาท
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้  
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)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงาน
จ้าง ที่ อบต. จะต้องจายในอัตราร้อยละ 0.2   โดยคํานวณได้ดัง
นี้ 
คาจ้างตามงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,900,000 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 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกาคม 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ  
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,400,000 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 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกาคม 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ  
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้ป่วยเอดส  ตามบัญชีรายชื่อที่ได้
รับอนุมัติจากผู้บริหาร  
- 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
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกาคม 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ  

เงินสํารองจาย จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุก
เฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นสวน
รวม    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

วันที่พิมพ : 20/9/2564  12:37:29 หน้า : 5/113



4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตออันตราย พ.ศ. 2559
7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
8)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
11) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจ้งใน
กรณีที่มีโรคติดตออันตรายโรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560
12) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการสําคัญ
ของโรคอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  กําหนดให้โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จายงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อชวยเหลือประชาชน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางดําเนินการและการใช้จายงบประมาณในการดําเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดตอกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 (โควิด -19)
15) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางดําเนินการและ
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การใช้จายงบประมาณในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โรงพยาบาล
สนามระดับพื้นที่
16) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
17)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
18) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2 ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
19) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
20) กฎหมาย ระเบียบ หนังสือตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับคาใช้จายไว้
เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกัน
และยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 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
ทางการจายเงินชวยคาครองชีพผู้รับบําเหน็จบํานาญของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 17) พ.ศ. 2562

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 318,000 บาท
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-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  เพื่อเป็นหลักประกันในการจายสิทธิ
ประโยชนข้าราชการสวนท้องถิ่นที่พ้นหรือออกจากราชการและมี
สิทธิได้รับเงินบําเหน็จบํานาญ โดยคํานวณจากประมาณการราย
รับตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  ทุก
หมวด ทุกประเภท  โดยไมต้องนํารายรับประเภทพันธบัตร  เงิน
กู้  เงินที่มีผู้ทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ องคการบริหาร
สวนตําบลให้จายในอัตราร้อยละ 2 การคํานวณสงเงินสมทบกอง
ทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ถ้ามีเศษของบาทให้ปัด
ทิ้ง  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบัวงาม  คํานวณจายได้  ดัง
นี้  ประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้ประมาณการไว้
ที่ 32,500,000 บาท – 16,600,000 (เงินอุดหนุนทั่ว
ไป) = 15,900,000 X 2/100 = 318,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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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 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,093,600 บาท

งบบุคลากร รวม 5,788,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,389,390 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบลบัวงาม  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 20,400
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  244,800  บาท  และ
คาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลบัว
งาม  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 11,220  บาท/เดือน  จํานวน  12
 เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  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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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลบัวงาม  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  และคา
ตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลบัว
งาม  จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  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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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
บัวงาม  จํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  จํานวน  12
 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท  และคาตอบแทนพิเศษรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลบัวงาม  จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  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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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลบัวงาม  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  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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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 2,704,670 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
บัวงาม 11,220  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน  134,640  บาท  คาตอบแทนรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลบัวงาม  9,180  บาท/เดือน  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท  คาตอบแทนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลบัวงาม อัตราๆ ละ  7,200
  บาท/เดือน  28  คน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  2,419,200
 บาท  คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบัว
งาม  7,200  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน  86,400
  บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  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 2,398,710 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,386,750 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  4 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน  1  ตําแหนง
(4) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการกําหนด

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนท้องถิ่น  โดยจาย
เป็นคาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัว
งาม ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการกําหนด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัวงาม  ในอัตราเดือน
ละ  7,000  บาท  จํานวน   12  เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท  
 (2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัวงาม  ในอัตราเดือน
ละ 3,500  บาท  จํานวน   12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
(3) หัวหน้าสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการกําหนด
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 732,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง 5  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ดังนี้  
-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ 3  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  516,600
  บาท  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยนักทรัพยากร
บุคคล)  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1  ตําแหนง  
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตกแตง
สวน)                  จํานวน  1  ตําแหนง  
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 2
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  216,000  บาท ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  ตําแหนง 
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไปปฏิบัติงานบันทึก
ข้อมูล)  จํานวน  1  ตําแหนง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการกําหนด

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 27,360 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานตาม
ภารกิจ 2  อัตรา
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป 2  อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการกําหนด 
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งบดําเนินงาน รวม 2,127,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 529,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 350,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  จํานวน  50,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลัก
เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
(2)  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง  จํานวน  300,000  บาท  
-  โดยจายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การเลือกตั้งสมาชิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด 

คาเชาบ้าน จํานวน 124,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ 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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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 22 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 925,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ จํานวน 80,000 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
ทําป้ายประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาจัดทํารายงานผลการดําเนิน
งานประจําปี 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.คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
ระบบอินเตอรเน็ตและเครือขายอินเตอรเน็ต คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ 
-เพื่อจายเป็นคาติดตั้งปรับปรุงบํารุงรักษาและซอมแซม ระบบ
ไฟฟ้า ประปา ระบบโทรศัพท ระบบอินเตอรเน็ต เครือขาย
อินเตอรเน็ต และระบบเครื่องรับสัญญาณตางๆ ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลบัวงาม

วันที่พิมพ : 20/9/2564  12:37:29 หน้า : 20/113



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.  คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น)
2.  คาใชจายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ 
3.  คาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา สําหรับอนุสาวรีย หรือการใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ  
4.  คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผาน
ดาวเทียม  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็น เป็นต้น  การประชุมราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่สามารถเบิกคาใช้จายได้  ต้องเป็นการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับการภารกิจขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เพื่อรับทราบนโยบายในการ
ทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตางๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจใน
ระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือ
พิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวม
กัน ดังนี้
4.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
4.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
4.3  การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
4.4  การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
4.5  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4.6  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน

วันที่พิมพ : 20/9/2564  12:37:30 หน้า : 21/113



ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
4.7  การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
5.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6.  คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีตางๆ รวมถึงคาใช้
จายในการประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ    
7.  คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการกําหนด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

การพัฒนาและปรับปรุง สถานที่นาอยูนาทํางาน (5 ส.) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการการพัฒนาและปรับ
ปรุง สถานที่นาอยูนาทํางาน (5 ส.)  โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คา
ใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไป
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ที่
เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  15
  หน้า  75)
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
- 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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คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้า
ราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 550,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให้การดําเนิน
การเลือกตั้งให้บรรลุสําเร็จตามกําหมายกําหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดการงานเลือกตั้ง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
สิทธิ หน้าที่ของตนเองในการเลือกตั้งท้องถิ่น อันเป็นสิทธิพื้นฐาน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  เพื่อ
เป็นการสงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด และมีบัตรเสียน้อยที่
สุด และให้ประชาชนได้มีสวนรวมในการปกครองท้องถิ่นของตน
เองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 เพื่อให้การเลือกตั้งดําเนินไปด้วยความเรียบ
ร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปอยางสมานฉันท  โดยเป็นคาใช้
จายเกี่ยวกับ คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ที่
ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการในภารกิจที่เกี่ยวกับการจัดการ
เลือกตั้ง ให้รวมถึงคายานพาหนะและขนสง หรือคาน้ํามันเชื่อ
เพลิงสําหรับยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจในการเลือก
ตั้ง  คาใช้จายในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้ง รวมทั้ง
ผู้สมัครและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศหรือคําสั่งของ กกต. คาจัด
พิมพบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง  คาจัด
ซื้อหีบบัตรเลือกตั้งและคูหาเลือกตั้ง คาเชาเต็นท โต๊ะ
เก้าอี้ สําหรับจัดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  คาจ้างสถานที่และ
จ้าเหมาทําความสะอาดที่เลือกตั้ง คาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ ที่ใช
สําหรับจัดทําป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง  คาวัสดุตางๆ ที่จํา
เป็น สําหรับการปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการเลือกตั้ง และหนวย
เลือกตั้ง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/คาอาหารและเครื่อง เครื่อง
ดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล   คาเชาอุปกรณและเครื่องใช้สํานักงานและ
ที่เลือกตั้ง  คาจ้างเหมาบริการที่จําเป็นสําหรับการจัดการเลือก
ตั้ง  คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน หน้ากากอนามัย เจ
ลแอลกอฮลลสําหรับทําความสะอาดมือ ฯลฯ  คาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ
กําหนด  
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โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนเลือกตั้ง
ทั่วไป  เกี่ยวกับการเลือกตั้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่กฎหมาย
กําหนดนอกเหนือจากเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง
ถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเป็นการสนับสนุนการเลือกตั้งให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อให้การดําเนินงานและประสาน
งานของหนวยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเป็นไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อเตรียมการและดําเนินการให้การเลือกตั้งเป็น
ไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  โดยจาย
เป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คาใช้จายในการจัดอบรมบุคลากรการเลือก
ตั้ง  รวมทั้งผู้สมัครและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  คาใช้
จายในการประชาสัมพันธการเลือกตั้ง เชน คาจัดทําป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ คาจัดทําสปอตโฆษณา คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ  คาจัดพิมพ/จัดซื้อบัตรเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง
ตัวอยาง  แบบพิมพหรือคูมือตางๆ คาเครื่องเขียน และวัสดุ
ตางๆ สําหรับการจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ  คาพิมพบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง/ผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง  คาจัดซื้อหับบัตรเลือกตั้งและ
คูหาลงคะแนน คาเชาเต็นท สําหรับจัดหนวยเลือกตั้งและที่เลือก
ตั้ง  คาจัดสถานที่และจ้างเหมาทําความสะอาดที่เลือกตั้ง  คา
วัสดุ/อุปกรณที่ใช้สําหรับการจัดทําป้ายประกาศผลการเลือก
ตั้ง  คาวัสดุอุปกรณตางๆ สําหรับการปฏิบัติงานของศูนยอํานวย
การการเลือกตั้ง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/คาอาหารและเครื่อง
ดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล  คาเชาอุปกรณและเครื่องใช้สํานักงานและที่
เลือกตั้ง  คาจ้างเหมาบริการที่จําเป็นสําหรับการจัดการเลือก
ตั้ง  คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
สําหรับภารกิจในการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้การจัดการเลือกตั้ง
บรรลุวัตถุประสงค  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ
กําหนด  
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อบรมคุณธรรม จริยธรรม ท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ท้องถิ่น  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไป
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ที่
เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  1  หน้า  73)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง

ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
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 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นฑขนาด
ใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว แบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสง แบงการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ           ล็อค
พวงมาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 85,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  รายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย แบงการ
พิจารณาออกเป็น 2 ประเภท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร  แบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร แบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 368,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงาน   และอาคารสิ่ง
ปลูกสร้างอื่น ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลบัวงาม 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ กําหนด

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล และสถานอื่น ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลบัวงาม 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ กําหนด
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

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

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ กําหนด

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 92,000 บาท

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

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง (ระบบCLOUD, HOSTING) เพื่อใช้ประชาสัมพันธข้อมูลขาว
สารตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบัวงาม และการสร้างการ
รับรู้สูชุมชนในระดับพื้นที่โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลขาว
สาร เผยแพรข้อมูลขาวสารผานชองทางตางๆ เพื่อสร้างการรับรู้สู้
ประชาชนโดยตรงและติดตามการเผยแพรข้อมูลขาวสาร เพื่อให้
ข้อมูลเป็นไปอยางถูกต้องและครบถ้วน
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการกําหนด  
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งบลงทุน รวม 147,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน ขนาด 26,000 btu จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวน ขนาด 26,000  บีทียู จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ   ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 26,000 บีทียู แบบแยก
สวน 
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณา
ด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
ที่มีค่ําประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทอง
แดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดแขวน  ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
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จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 4,700 บาท

- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  ขนาดไมน้อย
กวา 152(w)x40(d)x87(h) ซม. จํานวน 1 หลัง ๆ ละ 4,700
 บาท จัดซื้อตามราคาจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีใน
มาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการกําหนด

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จํานวน 4,400 บาท

- เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ   ขนาดไมน้อย
กวา 152(w)x40(d)x87(h) ซม. จํานวน 1 หลัง ๆ ละ  4,400
  บาท  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการกําหนด

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที)   จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงศูนยสาธิตการตลาด (โดยการกั้นห้องกระจก) จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการปรับปรุงศูนยสาธิตการตลาด ที่
ทําการองคการบริหารสวนตําบลบัวงาม  
งานปรับปรุงอาคาร
1.งานผนัง
- กั้นผนังอลูมิเนียมกระจกใส ครึ่งลูกฟูกเลียบ 2 ด้าน สูง 3.25
 เมตร  ยาว  2.65  เมตร
- กั้นผนังอลูมิเนียมกระจกใส ครึ่งลูกฟูกเลียบ 2 ด้าน สูง 3.25
 เมตร  ยาว  2.56  เมตร
- กั้นผนังอลูมิเนียมกระจกใส ครึ่งลูกฟูกเลียบ 2 ด้าน สูง 3.25
 เมตร  ยาว  3.15  เมตร
- กั้นผนังอลูมิเนียมกระจกใส ครึ่งลูกฟูกเลียบ 2 ด้าน สูง 3.25
 เมตร  ยาว  2.65  เมตร
2.งานประตู
- ประตูบานเลื่อน อลูมิเนียม สีชา หนา 1.5 ครึ่งลูกฟูกสอง
ด้าน กระจกใส หนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ (1.00x2.10 เมตร)
และป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย (แบบมาตรฐาน อบต.บัว
งาม กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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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  ประจําปีงบประมาณ 2565  
- 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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  22
  หน้า  76 )   
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนปกครอง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  ประจําปีงบประมาณ 2565  
- 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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  23
  หน้า  76 )  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 806,080 บาท
งบบุคลากร รวม 679,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 679,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 422,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  1 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  
(1) นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการกําหนด
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 256,440 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ 1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน)  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 127,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
กําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 42,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้างที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด

วันที่พิมพ : 20/9/2564  12:37:30 หน้า : 42/113



โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลบัวงามรวมกับประชุมประชาคมท้อง
ถิ่น  กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลบัวงามรวมกับประชุมประชาคมท้อง
ถิ่น  สวนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทาง
พัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็น  การ
พัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความชวยเหลือทาง
วิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามา
กําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้นําข้อมูลพื้น
ฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู
บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  หรือการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  การพิจารณาราง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  เพื่อประชุมคณะ
กรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
บัวงาม จัดทํารางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่
คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลบัวงามกําหนด  พร้อม
เหตุผลและความจําเป็นเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลบัวงาม (ประชุมจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  หรือ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดทํารางแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง โดยพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวงาม)   โดยจาย
เป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่  คาใช้จายใน
พิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
กําหนด  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการกําหนด

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร แบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,166,620 บาท
งบบุคลากร รวม 1,849,620 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,849,620 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,354,740 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  4 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  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
หนังสือสั่งการกําหนด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง  ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการกําหนด
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 431,280 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง 3  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ดังนี้  
-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ 2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  323,280
  บาท  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ)  จํานวน  1
  ตําแหนง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี)  จํานวน  1  ตําแหนง  
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  108,000  บาท ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไปปฏิบัติงานจัดเก็บราย
ได้)  จํานวน  1  ตําแหนง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการกําหนด 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 21,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานตาม
ภารกิจ 2  อัตรา
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป 1  อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการกําหนด 
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งบดําเนินงาน รวม 317,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  จํานวน  20,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลัก
เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
กําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกองคลัง อบต.บัวงาม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา, คาจ้างทํา
ระบบแผนที่ภาษี, คาจ้างทนายความ, คาจ้างผู้เชียวชาญบัญชี  คา
จ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ  หรือป้ายอื่นๆ  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้างที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด
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คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการกําหนด

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
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แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นฑขนาด
ใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ
กําหนด

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

วันที่พิมพ : 20/9/2564  12:37:30 หน้า : 50/113



- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ
กําหนด

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  รายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย แบงการ
พิจารณาออกเป็น 2 ประเภท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ
กําหนด
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร แบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ
กําหนด

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

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ กําหนด
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 177,660 บาท
งบบุคลากร รวม 177,660 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 177,660 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 177,660 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  1 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  
(1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการกําหนด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,172,040 บาท

งบบุคลากร รวม 899,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 899,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 413,160 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  1 อัตรา 
จํานวน 12  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1
  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการกําหนด

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,960 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ดังนี้
(1) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แกเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ในอัตราเดือนละ 1,830
 บาท จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน 21,960 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการกําหนด 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 427,920 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง 3  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ดังนี้  
-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ 2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  319,920
  บาท  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา)  จํานวน  1  ตําแหนง  
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  108,000  บาท ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไปปฏิบัติงานประจํารถ
น้ํา)  )  จํานวน  1  ตําแหนง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการกําหนด 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานตาม
ภารกิจ 2  อัตรา
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป 1  อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการกําหนด 
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งบดําเนินงาน รวม 253,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 98,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาป่วยการให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบ
แทนหรือคาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลบัวงาม  จํานวน  40,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ
กําหนด

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้างที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด

วันที่พิมพ : 20/9/2564  12:37:30 หน้า : 56/113



เดินรณรงคตอต้านยาเสพติด จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเดินรณรงคตอต้าน
ยาเสพติด       โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาป้าย
โครงการ    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  อุปกรณ คาสําเนาเอกสาร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ที่
เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  1  หน้า  61)

ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมซ้อมแผน
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย   โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ  และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ที่
เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  4  หน้า  61)

รณรงคป้องกันอุบัติเหตุ ชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกัน
อุบัติเหตุ ชวงเทศกาลปีใหม   โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คา
ป้ายโครงการ    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  อุปกรณ คาสําเนาเอกสาร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ที่
เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  2  หน้า  61)
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รณรงคป้องกันอุบัติเหตุ ชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกัน
อุบัติเหตุ ชวงเทศกาลสงกรานต   โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาป้ายโครงการ    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ คาสําเนาเอกสาร  และคาใช้จายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ที่
เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  3  หน้า  61)

ลอกคลองกําจัดวัชพืชและปรับภูมิทัศนแหลงน้ําสาธารณะ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการลอกคลองกําจัด
วัชพืชและปรับภูมิทัศนแหลงน้ําสาธารณะ   โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาป้ายโครงการ    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ คาสําเนาเอกสาร  และคาใช้จายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ที่
เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ
. 2563  ลําดับที่ 5 หน้าที่ 62)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการกําหนด
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกอสร้างแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสง แบงการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ           ล็อค
พวงมาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุอื่นแบงการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการบูรณาการรป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด อําเภอ
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบูรณาการป้องกัน แก้ไข
ปัญหายาเสพติด อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  ประจําปี
งบประมาณ 2565 
- เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ  กําหนด
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ
.ศ. 2563  ลําดับที่ 6 หน้าที่ 62

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,305,280 บาท

งบบุคลากร รวม 1,004,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,004,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 736,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  2 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) นักวิชาการศึกษา  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการกําหนด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา  ใน
อัตราเดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการกําหนด
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 225,960 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ 1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  225,960
  บาท  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยนักวิชาการ
ศึกษา  )  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการกําหนด 

งบดําเนินงาน รวม 301,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลัก
เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

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

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมประชาคม หรือคณะ
กรรมการที่ได้รับการแตงตั้ง หรือการประชุมองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นสัญจร และการประชุมกับสวนราชการอื่นๆ ตาม
กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง โดยจายเป็นคา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรอง และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
  - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้างที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด
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พัฒนาศักยภาพสภาเด็ก และเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็ก และเยาวชน   โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้าย
โครงการ  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ที่
เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  2  หน้า  68)

วันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหง
ชาติ   โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาป้ายโครงการ    คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ  คาของขวัญของรางวัล  และคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ที่
เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  1  หน้า  68)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
กําหนด

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

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
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2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นฑขนาด
ใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ
กําหนด

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร แบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด

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

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ กําหนด
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,398,340 บาท
งบบุคลากร รวม 1,667,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,667,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 935,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล (ครู)  องคการบริหาร
สวนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล (ครู)  ประจําปี   โดยจายให้กับพนักงานสวน
ตําบล (ครู)  จํานวน  3 อัตรา   ดังนี้  
(1)  ครู คศ.2                  จํานวน  2  ตําแหนง
(2)  ครู คศ.1           จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการกําหนด

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ สําหรับพนักงานสวน
ตําบล (ครู) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  ในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท  จํานวน 2  อัตรา  อัตรา   ดังนี้  
(1)  ครู คศ.2                 จํานวน  2  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการกําหนด

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
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป  (ผู้ดูแลเด็ก)  4  อัตรา  จํานวน  12  เดือนๆ ละ 1,000
  บาท  เป็นเงิน  48,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 2,430,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล (ครู)  ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 1,423,700 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต
.บัวงาม

จํานวน 277,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบัวงาม  จํานวน  3
  คนๆ ละ 7,700  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงินทั้ง
สิ้น  277,200  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการกําหนด
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

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 ประกาศ และ
หนังสือสั่งการกําหนด

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 ปี ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  140 คน  ดังนี้
1) คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี  เป็น
เงิน  28,000  บาท    
2) คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี  เป็น
เงิน  28,000  บาท    
3) คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/คน/ปี  เป็น
เงิน  42,000  บาท    
4) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/คน/ปี  เป็น
เงิน  60,200  บาท    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือกําหนด  
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่ 3  หน้า 68 )
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สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน) จํานวน 238,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)  เป็นเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลบัวงาม จํานวน 5 แหง (ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนนแฝกหนองแวง,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาเลิง, ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎรสามัคคี,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
พัฒนา,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านอุดมชาติ)  จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เป็นคาจัดการเรียน
การสอน อัตราละ 1,700  บาท/คน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือกําหนด (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่ 4  หน้า 69 )

สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) จํานวน 720,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) เป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลบัวงาม  จํานวน 5 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแฝก
หนองแวง,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาเลิง, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ราษฎรสามัคคี,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพัฒนา,ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านอุดมชาติ)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เป็นเวลา 2 ภาคเรียน  อัตรามื้อละ  21  บาทตอ
คน  จํานวน  245  วัน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือกําหนด  
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่ 5  หน้า 69 )

ค่าวัสดุ รวม 942,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 932,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
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2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดัง
นี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติดน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยาฉีด
น้ํา อางล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  และอาหารเสริมนม  ดัง
นี้  
1. คาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลบัวงาม  จํานวน 5 แหง (ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนนแฝกหนองแวง,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาเลิง, ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎรสามัคคี, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
พัฒนา, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านอุดมชาติ)  จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  260  วัน  และ อบต. ตั้ง
สมทบให้  
2. คาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)  ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  จํานวน 5
 แหง  (โรงเรียนบ้านโนนแฝก, โรงเรียนบ้านนาเลิง, โรงเรียน
ประชานุเคราะหศึกษา, โรงเรียนบ้านราษฎรสามัคคี, โรงเรียน
บ้านบัวทอง)  จํานวน  260  วัน  และ อบต. ตั้งสมทบให้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือกําหนด  
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 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่ 7  หน้า 69 )

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกอสร้าง  แบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับอาคารเรียน  และอาคารสิ่งปลูก
สร้างอื่น ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของกองการ
ศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลบัวงาม 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ กําหนด

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของอาคารเรียน และอาคารสิ่งปลูก
สร้างอื่น ของกองการศึกษาฯองคการบริหารสวนตําบล และสถาน
อื่น ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบัว
งาม 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ กําหนด

งบลงทุน รวม 40,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,600 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน *  จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท  เป็น
เงิน 32,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
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จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 8,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300
 บาท  เป็นเงิน 8,600 บาท  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,260,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบล บัวงาม

จํานวน 1,260,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลบัวงาม  จํานวน  5  โรงเรียน  (โรงเรียน
บ้านโนนแฝก, โรงเรียนบ้านนาเลิง, โรงเรียนประชานุเคราะห
ศึกษา, โรงเรียนบ้านราษฎรสามัคคี, โรงเรียนบ้านบัวทอง)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)  
(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

- เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แกอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทน
หรือคาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบลบัวงาม  จํานวน  120,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 3811
 ลงวันที่ 25  มิถุนายน 2562  เรื่อง   ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562  เรื่อง การกําหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาวและหลักเกณฑ วิธี
การ เงื่อนไข อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบแทนของอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 0803
  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318
  ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
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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 เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รณรงครวมมือในการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและแก้ปัญหาการ
ระบาดโรคไข้เลือดออก ของ อบต.บัวงาม

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงครวม
มือในการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและแก้ปัญหาการระบาดโรคไข้
เลือดออก ของ อบต.บัวงาม  โดยจายเป็นคาจัดทําป้ายรณรงค
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 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี เพิ่มเติม

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอบรมและในการรณรงคสัตว
ปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
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 เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  2  หน้า  63)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการกําหนด
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด
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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 หนังสือสั่งการกําหนด
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งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุขให้กับกรรมการหมูบ้าน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
จํานวน  15  หมูบ้านๆ ละ  20,000 บาท  ตามความเหมาะสม
ของบริบทในพื้นที่ และคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและ
ราชการเป็นสําคัญ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชนในด้านสาธารสุข  
- เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  การจัด
สรรงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 –
 2565  ลําดับที่  4  หน้า  63 )
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 700,080 บาท

งบบุคลากร รวม 592,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 592,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 389,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  1 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  
(1) นักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการกําหนด

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 202,680 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ 1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน)  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 108,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้างที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด
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พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย  โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ที่
เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  3  หน้า  64)

อบต.บัวงาม รวมใจ ดูแลผู้สูงอายุและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ อบต.บัวงาม รวม
ใจ ดูแลผู้สูงอายุและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ   โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ที่
เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  2  หน้า  64)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการซอมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการซอมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ
ตามหมูบ้าน ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบัวงาม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ และหนังสือสั่งการ  กําหนด
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

เกษตรอินทรีย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเกษตร
อินทรีย  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ที่
เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 ลําดับที่  3  หน้า  12)
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ฝึกอบรมการทําขนมไทย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการทํา
ขนมไทย   โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ที่
เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  4  หน้า  65)

ฝึกอบรมสตรีเรียนรู้ การถนอมอาหาร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสตรีเรียนรู้
การถนอมอาหาร    โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้าย
โครงการ  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ที่
เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  3  หน้า  65)

ฝึกอาชีพผู้ด้อยโอกาส จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพผู้ด้อย
โอกาส    โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ที่
เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  1  หน้า  65)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

สืบสานประเพณีไทยใสใจท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณี
ไทยใสใจท้องถิ่น  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร คา
อาหารกลางวัน คาเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ คา
ของขวัญของรางวัล  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับ
โครงการ 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 ประจําปี 2565
- 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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  5
  หน้า  72 )  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 3,278,600 บาท

งบบุคลากร รวม 705,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 705,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 494,700 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  2 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน  1  ตําแหนง
(2) นายชางโยธา  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการกําหนด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง  ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการกําหนด

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 166,800 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน   
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยนายชางโยธา)  จํานวน  1
  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการกําหนด 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 2,100 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานตาม
ภารกิจ 1  อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการกําหนด 
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งบดําเนินงาน รวม 273,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 103,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  อาทิ เชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
การจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ ดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลัก
เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ 

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนย้ายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้างที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด
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คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
องคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการกําหนด

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน

วันที่พิมพ : 20/9/2564  12:37:30 หน้า : 94/113



แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นฑขนาด
ใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 15,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกอสร้างแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสง แบงการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ           ล็อค
พวงมาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร แบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจ รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํารวจแบงการพิจารณาออกเป็น 1
 ประเภท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ
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งบลงทุน รวม 2,300,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,300,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างถนน คสล.  บ้านอุดมชาติ หมูที่ 12 สายบ้านนางวันนา  
แกนแก้ว ไปซอยวาสนา

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านอุดม
ชาติ หมูที่ 12  สายบ้านนางวันนา  แกนแก้ว ไปซอยวาสนา  ผิว
จราจรกว้าง  4.00  ม. ยาว  64.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม. ไหล
ทางลูกรังไหลกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา  256.00  ตร.ม.  และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย (แบบมาตรฐาน อบต.บัว
งาม กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
  ลําดับที่  21  หน้า  8)
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กอสร้างถนน คสล. บ้านโคกพัฒนา หมูที่ 11 สายบ้านโคกพัฒนา - 
บ้านดอนชีนอก

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านโคก
พัฒนา หมูที่ 11  สายบ้านโคกพัฒนา – บ้านดอนชีนอก
ผิวจราจรกว้าง  5.00  ม. ยาว  52.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม
. ไหลทางลูกรังไหลกว้างข้างละ 0.50 ม.  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม
น้อยกวา  260.00  ตร.ม.  และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และ
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย (แบบมาตรฐาน อบต.บัว
งาม กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
  ลําดับที่  19  หน้า  7)
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กอสร้างถนน คสล. บ้านดอนชีนอก หมูที่ 7   สายบ้านนายเซียม  ศรี
หะมะ

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านดอนชี
นอก หมูที่ 7  สายบ้านนายเซียม  ศรีหะมะ   ผิวจราจร
กว้าง  4.00  ม. ยาว  64.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม. ไหลทาง
ลูกรังไหลกว้างข้างละ 0.50 ม.  หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา  256.00  ตร.ม.  และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย (แบบมาตรฐาน อบต.บัว
งาม กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
  ลําดับที่  14  หน้า  6)

กอสร้างถนน คสล. บ้านดอนชีใน หมูที่ 16 สายบ้านนางพุฒิ  สืบสาร จํานวน 26,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านดอนชี
ใน หมูที่ 16 สายบ้านนางพุฒิ  สืบสาร  ผิวจราจรกว้าง  2.00  ม
. ยาว  23.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม. ไหลทางลูกรังไหลกว้าง
ข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา  46.00  ตร.ม
.  และป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย (แบบมาตรฐาน อบต
.บัวงาม กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
  ลําดับที่  30  หน้า  10)
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กอสร้างถนน คสล. บ้านดอนชีใน หมูที่ 16 สายบ้านนายฮวย  แสง
ทอง

จํานวน 124,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านดอนชี
ใน หมูที่ 16 สายบ้านนายฮวย  แสงทอง  ผิวจราจรกว้าง  4.00
  ม. ยาว  53.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม. ไหลทางลูกรังไหล
กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา  212.00  ตร
.ม.  และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ป้าย (แบบมาตรฐาน อบต.บัวงาม กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
  ลําดับที่  29  หน้า  10)

กอสร้างถนน คสล. บ้านโนนแฝก หมูที่ 5  สายบ้านโนนแฝก - บ้าน
ราษฎรสามัคคี

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านโนน
แฝก หมูที่ 5 สายบ้านโนนแฝก – บ้านราษฎรสามัคคี  ผิวจราจร
กว้าง  5.00  ม. ยาว  52.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม. ไหลทาง
ลูกรังไหลกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา  260.00  ตร.ม.  และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย (แบบมาตรฐาน อบต.บัว
งาม กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
  ลําดับที่  7  หน้า  5)
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กอสร้างถนน คสล. บ้านบัวงาม  หมูที่ 14 สายบ้านบัวงาม - บ้านนา
เลิง

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านบัว
งาม หมูที่ 14 สายบ้านบัวงาม - บ้านนาเลิง  ผิวจราจรกว้าง  5.00
  ม. ยาว  14.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม. ไหลทางลูกรังไหล
กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา  70.00  ตร
.ม.  และป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย (แบบมาตรฐาน อบ
ต.บัวงาม กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
  ลําดับที่  13  หน้า  6)

กอสร้างถนน คสล. บ้านบัวงาม  หมูที่ 3 สายบ้านบัวงาม - บ้าน
ราษฎรสามัคคี

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านบัว
งาม  หมูที่ 3 สายบ้านบัวงาม – บ้านราษฎรสามัคคี  ผิวจราจร
กว้าง  5.00  ม. ยาว  52.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม. ไหลทาง
ลูกรังไหลกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา  260.00  ตร.ม.  และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย (แบบมาตรฐาน อบต.บัว
งาม กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
  ลําดับที่  5  หน้า  4) 
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กอสร้างถนน คสล. บ้านบัวงาม หมูที่ 1   สายบ้านบัวงาม - บ้านโคก
พัฒนา

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านบัว
งาม หมูที่ 1 ตําบลบัวงาม  
สายบ้านบัวงาม – บ้านโคกพัฒนา  ผิวจราจรกว้าง  4.00  ม
. ยาว  64.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม. ไหลทางลูกรังไหลกว้าง
ข้างละ 0.50 ม.  หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา  256.00  ตร.ม
.  และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ป้าย (แบบมาตรฐาน อบต.บัวงาม กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
  ลําดับที่  1  หน้า  3 )  
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กอสร้างถนน คสล. บ้านบัวงาม หมูที่ 14 สายดอนปู่ตา - บ้านโคก
พัฒนา

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านบัว
งาม หมูที่ 14 สายดอนปู่ตา – บ้านโคกพัฒนา  ผิวจราจร
กว้าง  4.00  ม. ยาว  64.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม. ไหลทาง
ลูกรังไหลกว้างข้างละ 0.50 ม.  หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา  256.00  ตร.ม.  และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย (แบบมาตรฐาน อบต.บัว
งาม กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
  ลําดับที่  25  หน้า  9)

กอสร้างถนน คสล. บ้านบัวงาม หมูที่ 15 สายบัวงาม - หนองสะโน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านบัว
งาม หมูที่ 15  สายบัวงาม – หนองสะโน  
ผิวจราจรกว้าง  5.00  ม. ยาว  52.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม
. ไหลทางลูกรังไหลกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม
น้อยกวา  260.00  ตร.ม.  และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และ
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย (แบบมาตรฐาน อบต.บัว
งาม กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
  ลําดับที่  27  หน้า  9)
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กอสร้างถนน คสล. บ้านราษฎรสามัคคี หมูที่ 8 สายบ้านราษฎร
สามัคคี - บ้านบัวงาม

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านราษฎร
สามัคคี  หมูที่ 8 สายบ้านราษฎรสามัคคี  – บ้านบัวงาม  
ผิวจราจรกว้าง  5.00  ม. ยาว  52.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม
. ไหลทางลูกรังไหลกว้างข้างละ 0.50 ม.  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม
น้อยกวา  260.00  ตร.ม.  และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และ
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย (แบบมาตรฐาน อบต.บัว
งาม กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
  ลําดับที่  16  หน้า  7)
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กอสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมูที่ 4   สายบ้านหนองแวง - 
บ้านบัวงาม

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
แวง หมูที่ 4 สายบ้านหนองแวง – บ้านบัวงาม  ผิวจราจร
กว้าง  5.00  ม. ยาว  52.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม. ไหลทาง
ลูกรังไหลกว้างข้างละ 0.50 ม.  หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา  260.00  ตร.ม.  และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย (แบบมาตรฐาน อบต.บัว
งาม กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
  ลําดับที่  7  หน้า  5) 

กอสร้างถนน คสล. บ้านหนองสนม หมู 13 สายซอยนาคํา จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
สนม หมู 13 สายซอยนาคํา  ผิวจราจรกว้าง  4.00  ม
. ยาว  64.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม. ไหลทางลูกรังไหลกว้าง
ข้างละ 0.50 ม.  หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา  256.00  ตร.ม
.  และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ป้าย (แบบมาตรฐาน อบต.บัวงาม กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
  ลําดับที่  23  หน้า  8)
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กอสร้างถนน คสล. บ้านหนองสนม หมูที่ 2   สายหนองสนม-นาชุม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
สนม หมูที่ 2  สายหนองสนม-นาชุม  ผิวจราจรกว้าง  4.00  ม
. ยาว  64.00  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม. ไหลทางลูกรังไหลกว้าง
ข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา  256.00  ตร.ม
.  และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ป้าย (แบบมาตรฐาน อบต.บัวงาม กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
  ลําดับที่  3  หน้า  4)

กอสร้างทอระบายน้ํา คสล.  รูปตัวยู ภายในหมูบ้าน บ้านบัวทอง หมู
ที่ 9

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างทอระบายน้ํา คสล. รูป
ตัวยู ภายในหมูบ้าน บ้านบัวทอง หมูที่ 9   
กว้าง  0.70  ม. ยาว  49.00  ม.  ความลึกไมน้อยกวา 0.50  ม
. ตามสภาพพื้นที่  และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย (แบบมาตรฐาน อบต.บัว
งาม กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
  ลําดับที่  18  หน้า  7)
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาเลิง  หมูที่ 6 สายรอบหมูบ้านนาเลิง ด้าน
ทิศใต้

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนาเลิง
  หมูที่ 6  สายรอบหมูบ้านนาเลิงด้านทิศใต้     ผิวจราจร
กว้าง  กว้าง 4 ม.  ยาว  700 ม.   หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 2,800
 ตร.ม.  จํานวนลูกรัง  980  ลบ.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ 1
 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย (แบบ
มาตรฐาน อบต.บัวงาม กําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
  ลําดับที่  11  หน้า  6) 

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) (คากอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) (คากอ
สร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  หนังสือกําหนด
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 261,440 บาท

งบบุคลากร รวม 256,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 256,440 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 256,440 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ 1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  256,400
  บาท  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยนักวิชาการเกษตร)  จํานวน  1
  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  กําหนด

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ปลูกป่า  ตามพระราชดําริ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกป่า ตามพระ
ราชดําริ    โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาป้ายโครงการ    คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ คาสําเนา
เอกสาร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ที่
เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  1  หน้า  58)

สงเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม          โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาป้าย
โครงการ    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  อุปกรณ คาสําเนาเอกสาร  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ที่
เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
  ลําดับที่  2  หน้า  11)
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อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ รัตนราช
สุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)    โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาป้ายโครงการ    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ คาสําเนาเอกสาร  และคาใช้จายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ที่
เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
  ลําดับที่  1  หน้า  11)
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