


 

 ขอบัญญัติ 

 

งบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 

 

ของ 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 



องคการบริหารสวนตําบลบานถอน
เขต/อําเภอ สวางแดนดิน    จังหวัดสกลนคร

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

-  ซอย-  ถนนสวาง-บานมวง  แขวง/ตําบล บานถอน
  เขต/อําเภอ สวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  47110

พื้นที่ 42.39 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 8,637 คน
ชาย 4,344 คน

หญิง 4,293 คน

ขอมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลบานถ่อน
อําเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบานถอนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลบานถอนจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 37,896,217.51 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 13,540,493.60 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,422,901.55 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม 330,206.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 40,948,054.98 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 45,897.24 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 93,223.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 255,663.25 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 245,023.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 31,000.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 17,473,903.49 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 22,803,345.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 288,037.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 31,182,117.14 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 8,783,322.96 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,548,019.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,630,080.64 บาท

งบลงทุน จํานวน 4,575,390.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,645,304.54 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 88,036.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 10,068,300.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน

อ.สวางแดนดิน  จ.สกลนคร

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 364,805.76 580,700.00 250,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

199,495.10 202,300.00 92,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 277,114.01 250,000.00 250,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย

261,532.00 200,000.00 300,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 169.00 125,000.00 10,000.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 10,000.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,103,115.87 1,368,000.00 902,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 22,270,762.15 20,032,000.00 22,098,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22,270,762.15 20,032,000.00 22,098,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 23,956,246.00 23,000,000.00 24,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

23,956,246.00 23,000,000.00 24,000,000.00

รวม 47,330,124.02 44,400,000.00 47,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 10,083,390.00 11,259,023.00 12,198,885.00

งบบุคลากร 11,772,496.33 15,608,320.00 16,395,600.00

งบดําเนินงาน 7,330,619.86 8,308,215.00 8,836,666.00

งบลงทุน 3,571,600.00 4,667,500.00 4,705,100.00

งบรายจ่ายอื่น 15,000.00 30,000.00 30,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,938,388.98 4,526,942.00 4,833,749.00

รวมจายจากงบประมาณ 36,711,495.17 44,400,000.00 47,000,000.00

รวม 36,711,495.17 44,400,000.00 47,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลบ้านถ่อน

อําเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลบ้านถ่อน

อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,758,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,275,768

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 10,566,150

แผนงานสาธารณสุข 475,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 562,096

แผนงานเคหะและชุมชน 3,706,161

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 240,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,513,000

แผนงานการเกษตร 584,320

แผนงานการพาณิชย 50,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,198,885

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 47,000,000



รายจายตามงานและงบรายจาย 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งาน 

งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม งบ   
    

      

งบบุคลากร 7,300,476 2,149,044 9,449,520 

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,484,720 0 2,484,720 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 4,815,756 2,149,044 6,964,800 

งบดําเนินงาน 2,734,000 408,000 3,142,000 

    คาตอบแทน 604,000 105,000 709,000 

    คาใชสอย 1,080,000 208,000 1,288,000 

    คาวัสดุ 430,000 90,000 520,000 

    คาสาธารณูปโภค 620,000 5,000 625,000 

งบลงทุน 69,800 10,300 80,100 

    คาครุภัณฑ 69,800 10,300 80,100 

งบรายจายอ่ืน 30,000 0 30,000 

    รายจายอ่ืน 30,000 0 30,000 

งบเงินอุดหนุน 57,000 0 57,000 

    เงินอุดหนุน 57,000 0 57,000 

                              รวม 10,191,276 2,567,344 12,758,620 

 



รายจายตามงานและงบรายจาย 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
            งาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษา

ความสงบภายใน 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 
รวม งบ   

    
      

งบบุคลากร 799,668 0 799,668 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 799,668 0 799,668 

งบดําเนินงาน 208,100 190,000 398,100 

    คาตอบแทน 100,000 0 100,000 

    คาใชสอย 100,000 190,000 290,000 

    คาวัสดุ 8,100 0 8,100 

งบลงทุน 0 78,000 78,000 

    คาครุภัณฑ 0 78,000 78,000 

                              รวม 1,007,768 268,000 1,275,768 

 

 

 

 

 

 



รายจายตามงานและงบรายจาย 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

แผนงานการศึกษา 
            งาน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 
รวม งบ   

    
      

งบบุคลากร 850,464 2,719,620 3,570,084 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 850,464 2,719,620 3,570,084 

งบดําเนินงาน 465,000 3,686,566 4,151,566 

    คาตอบแทน 135,000 83,000 218,000 

    คาใชสอย 280,000 1,761,500 2,041,500 

    คาวัสดุ 50,000 1,842,066 1,892,066 

งบลงทุน 4,500 0 4,500 

    คาครุภัณฑ 4,500 0 4,500 

งบเงินอุดหนุน 0 2,840,000 2,840,000 

    เงินอุดหนุน 0 2,840,000 2,840,000 

                              รวม 1,319,964 9,246,186 10,566,150 

 

 

 

 



รายจายตามงานและงบรายจาย 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

แผนงานสาธารณสุข 
            งาน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน 
รวม งบ   

    
      

งบดําเนินงาน 120,000 155,000 275,000 

    คาตอบแทน 120,000 0 120,000 

    คาใชสอย 0 115,000 115,000 

    คาวัสดุ 0 40,000 40,000 

งบเงินอุดหนุน 0 200,000 200,000 

    เงินอุดหนุน 0 200,000 200,000 

                              รวม 120,000 355,000 475,000 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห 
            งาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห 

งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห 
รวม งบ   

    
      

งบบุคลากร 522,096 0 522,096 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 522,096 0 522,096 

งบดําเนินงาน 0 40,000 40,000 

    คาใชสอย 0 40,000 40,000 

                              รวม 522,096 40,000 562,096 



รายจายตามงานและงบรายจาย 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 

            งาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 
งานไฟฟาถนน รวม งบ   

    
      

งบบุคลากร 1,509,912 0 1,509,912 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,509,912 0 1,509,912 

งบดําเนินงาน 485,000 0 485,000 

    คาตอบแทน 75,000 0 75,000 

    คาใชสอย 190,000 0 190,000 

    คาวัสดุ 220,000 0 220,000 

งบลงทุน 34,500 0 34,500 

    คาครุภัณฑ 34,500 0 34,500 

งบเงินอุดหนุน 0 1,676,749 1,676,749 

    เงินอุดหนุน 0 1,676,749 1,676,749 

                              รวม 2,029,412 1,676,749 3,706,161 

 

 

 

 



รายจายตามงานและงบรายจาย 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
            งาน งานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งชุมชน 
รวม   งบ   

      
        
  งบดําเนินงาน 70,000 70,000 
      คาใชสอย 70,000 70,000 
                                รวม 70,000 70,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

            งาน 
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม งบ   

    
      

งบดําเนินงาน 180,000 0 180,000 

    คาใชสอย 130,000 0 130,000 

    คาวัสดุ 50,000 0 50,000 

งบเงินอุดหนุน 0 60,000 60,000 

    เงินอุดหนุน 0 60,000 60,000 

                              รวม 180,000 60,000 240,000 

 

 

 



รายจายตามงานและงบรายจาย 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
            งาน 

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน รวม   งบ   
      
        
  งบดําเนินงาน 5,000 5,000 
      คาใชสอย 5,000 5,000 
  งบลงทุน 4,508,000 4,508,000 
      คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 4,508,000 4,508,000 
                                รวม 4,513,000 4,513,000 
  แผนงานการเกษตร 

            งาน 
งานสงเสริมการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม รวม งบ   

    
      

งบบุคลากร 544,320 0 544,320 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 544,320 0 544,320 

งบดําเนินงาน 20,000 20,000 40,000 

    คาใชสอย 0 20,000 20,000 

    คาวัสดุ 20,000 0 20,000 

                              รวม 564,320 20,000 584,320 

 

 



รายจายตามงานและงบรายจาย 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

แผนงานการพาณิชย 

          งาน 
งานกิจการประปา รวม  งบ   

     
       
 งบดําเนินงาน 50,000 50,000 
     คาใชสอย 50,000 50,000 
                               รวม 50,000 50,000 
 แผนงานงบกลาง 

          งาน 
งบกลาง รวม  งบ   

     
       
 งบกลาง 12,198,885 12,198,885 
     งบกลาง 12,198,885 12,198,885 
                               รวม 12,198,885 12,198,885 
  



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


               (นางดารุณี  เหมะธุลิน)

ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน
อ.สวางแดนดิน  จ.สกลนคร

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติ มาตรา  จึงตราขึ้นไวโดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของนายอําเภอสวางแดนดิน

ขอ 1. ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอ 2. ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 47,000,000 บาท
ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงาน ยอดรวม
ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,758,620
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,275,768

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 10,566,150
แผนงานสาธารณสุข 475,000
แผนงานสังคมสงเคราะห 562,096
แผนงานเคหะและชุมชน 3,706,161
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 70,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 240,000
ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,513,000
แผนงานการเกษตร 584,320
แผนงานการพาณิชย 50,000

ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,198,885

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 47,000,000

ขอ 6. ใหปลัด อบต. ปฏิบัติหนาที่ นายก อบต.บานถอน ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล
ขอ 7. ใหปลัด อบต. ปฏิบัติหนาที่ นายก อบต.บานถอน มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้
งบ ยอดรวม

รวมรายจาย 0

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

          นายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอน

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

                   (รวยรุง  ใครบุตร)

            ตําแหนง นายอําเภอสวางแดนดิน

                อนุมัติ



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน

อําเภอ สวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 400,000.00 -50.00 % 200,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 261,041.00 29,206.49 246,111.62 100,700.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 55,756.19 0.00 79,780.14 30,000.00 -66.67 % 10,000.00
     ภาษีป้าย 36,434.00 33,582.06 38,914.00 50,000.00 -20.00 % 40,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 353,231.19 62,788.55 364,805.76 580,700.00 250,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 29.10 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 83,920.00 105,120.00 126,770.00 120,000.00 -25.00 % 90,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 0.00 0.00 440.00 300.00 233.33 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 810.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 25,784.00 41,678.00 67,947.00 50,000.00 -100.00 % 0.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 % 0.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาใบอนุญาตอื่นๆ 11,566.60 13,345.00 3,199.00 20,000.00 -100.00 % 0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 121,270.60 160,143.00 199,495.10 202,300.00 92,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 247,344.70 192,856.72 277,114.01 250,000.00 0.00 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 247,344.70 192,856.72 277,114.01 250,000.00 250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 176,195.00 178,615.00 261,532.00 200,000.00 50.00 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 176,195.00 178,615.00 261,532.00 200,000.00 300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -91.67 % 10,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 555.60 120.60 169.00 5,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 555.60 120.60 169.00 125,000.00 10,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 0.00 162,654.67 356,696.24 0.00 100.00 % 400,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,868,225.81 3,747,589.52 9,950,443.47 6,600,000.00 43.94 % 9,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,062,226.05 3,289,051.73 3,078,119.45 4,500,000.00 -11.11 % 4,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 135,713.68 147,075.14 23,062.00 450,000.00 -93.33 % 30,000.00
     ภาษีสุรา 1,733,585.40 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,177,736.85 6,723,285.72 7,352,012.50 6,730,000.00 -2.93 % 6,533,000.00

วันที่พิมพ : 25/8/2563  11:29:26 หนา : 2/3



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

     คาภาคหลวงแร 60,453.14 38,285.31 56,427.94 55,000.00 0.00 % 55,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 53,958.09 65,018.30 64,712.39 110,000.00 -59.09 % 45,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,603,303.00 1,743,007.00 1,349,341.00 1,538,000.00 -2.47 % 1,500,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 1,668.40 2,785.10 39,947.16 49,000.00 -28.57 % 35,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,696,870.42 15,918,752.49 22,270,762.15 20,032,000.00 22,098,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

20,829,746.00 28,568,933.65 23,956,246.00 23,000,000.00 4.35 % 24,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,829,746.00 28,568,933.65 23,956,246.00 23,000,000.00 24,000,000.00
รวมทุกหมวด 41,425,213.51 45,082,210.01 47,330,124.02 44,400,000.00 47,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน

อ.สวางแดนดิน  จ.สกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 47,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 250,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
นอยกวาเดิม

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
นอยกวาเดิม

ภาษีป้าย จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
นอยกวาเดิม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 92,000 บาท
คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 90,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
นอยกวาเดิม

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
มากกวาเดิม

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
นอยกวาเดิม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 250,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเทา
เดิม
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 300,000 บาท
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
มากกวาเดิม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 10,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
นอยกวาเดิม

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,098,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการ
จัดสรรมากกวาเดิม

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,500,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการ
จัดสรรมากกวาเดิม

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 4,000,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการ
จัดสรรนอยกวาเดิม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการ
จัดสรรนอยกวาเดิม

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,533,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการ
จัดสรรนอยกวาเดิม

คาภาคหลวงแร จํานวน 55,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัด
สรรเทาเดิม

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 45,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการ
จัดสรรนอยกวาเดิม
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,500,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการ
จัดสรรนอยกวาเดิม

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการ
จัดสรรนอยกวาเดิม

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 24,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 24,000,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการ
จัดสรรมากกวาเดิม

วันที่พิมพ : 25/8/2563  11:30:00 หนา : 3/3



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

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 467,836 0 0 3,080 16,590.91 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 38,145 0 0 12,120 247.52 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 38,145 0 0 12,120 247.52 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

85,920 0 0 0 100 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,702,297 1,540,800 1,500,960 1,650,000 9.09 % 1,800,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,332,343 1,540,800 1,500,960 1,677,320 2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,245,485 2,761,838 2,868,215 2,231,640 25.48 % 2,800,260

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 70,000 0 0 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 154,000 84,000 84,000 168,000 0 % 168,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบ้านถอน
อําเภอสวางแดนดิน    จังหวัดสกลนคร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,642,152 1,877,456 1,875,470 1,428,236 10.87 % 1,583,496

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 215,664 247,794 248,830 164,340 9.53 % 180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,327,301 4,971,088 5,076,515 4,076,216 4,815,756
รวมงบบุคลากร 6,659,644 6,511,888 6,577,475 5,753,536 7,300,476

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

18,900 7,350 53,400 900,000 -51 % 441,000

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

คาเชาบ้าน 99,500 54,000 112,900 110,000 -1.82 % 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 18,900 41,571.75 63,000 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 137,300 102,921.75 229,300 1,070,000 604,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 528,650 689,386 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 678,815 590,000 -23.73 % 450,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 4,760 7,025 13,822 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายในการจัดทําเว็บไซตอบต.บ้าน
ถอน

0 0 22,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายโครงการจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
รัชกาลที่ 10 

0 0 95,000 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการเตรียมการรับเสด็จ งาน
รัฐพิธี

16,500 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการฝกอบรมการจัดทํา
ดอกไม้จันทรเพื่อถวายในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

49,970 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 55,439 251,301 260,000 -61.54 % 100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

58,196 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้งขององคการบริหาร
สวนตําบลบ้านถอน

0 0 0 0 100 % 400,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 137,250 0 0 0 0 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

1,500 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช และกิจกรรม "109 ครั้ง รอย
พระบาทยาตรายังจารึก...สกลนคร"

50,428 0 0 0 0 % 0

โครงการเตรียมการรับเสด็จ งานรํฐพิธี 0 3,000 0 0 0 % 0

โครงการเตรียมการรับเสด็จ งานรัฐพิธี 0 0 18,700 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหา
กษัตริย (พิธีสวนสนามเนื่องในวันชาติไทย)

6,700 0 0 0 0 % 0

โครงการปลูกดอกดาวเรืองประดับ พระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

191,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. 
ข้อมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
แกประชาชน

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา อบต. ลูกจ้าง พนักงานของ อบ
ต. บ้านถอน

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้นและ พรบ.ข้อมูลขาวสารของ
ราชการเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 174,590 151,840 200,000 -75 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,044,954 929,440 1,231,478 1,130,000 1,080,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 310,706 106,851 127,463 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,787 8,975 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 23,900 8,059 14,667 40,000 0 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,640 0 0 20,000 100 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 157,400 139,837.38 144,260 200,000 0 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 14,529 0 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 99,950 67,885 39,950 50,000 0 % 50,000

วัสดุอื่น 20,585 10,500 25,320 39,400 -23.86 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 641,497 342,107.38 351,660 409,400 430,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 265,781.56 308,327.42 333,928.06 420,000 7.14 % 450,000

คาบริการโทรศัพท 2,140 0 0 0 100 % 20,000

คาบริการไปรษณีย 3,886 4,521 0 0 0 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 57,090.98 114,597 113,666.1 150,000 0 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 328,898.54 427,445.42 447,594.16 570,000 620,000
รวมงบดําเนินงาน 2,152,649.54 1,801,914.55 2,260,032.16 3,179,400 2,734,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ (บริหาร) 8,400 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางาน ขนาด w52 x D55 
x H110  cm.

0 0 0 9,500 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สภา อบต. ขนาด 48(w)x540
(D)x90(H) cm.  จํานวน  30  ตัว

0 0 0 25,500 -100 % 0

วันที่พิมพ : 25/8/2563  11:32:05 หน้า : 5/51



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

คาจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม 0 0 53,300 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  
(แบบแขวน)  ขนาด 24,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 32,400

คาจัดซื้อชุดรับแขกจํานวน  1  ชุด 0 0 0 16,000 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 0 0 9,000 9,000 -50 % 4,500

คาจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 1187
(w)x408(D)x 878(H) จํานวน  2  ตู้

0 0 0 10,400 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ 2 บาน 0 0 0 11,600 -50 % 5,800

คาจัดซื้อตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก ขนาด 470(w)x
(D)x1320(H) จํานวน  1  ตู้ 0 0 0 5,200 -100 % 0

คาจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 180x90x76 
cm.

0 0 0 17,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโตะหมูบูชา 0 0 8,500 0 0 % 0

คาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 98,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 27,500 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กสองบานเลื่อนสําหรับเก็บเอกสาร  4,500 0 0 0 0 % 0

โตะ (ระดับ 3-6) 6,900 0 0 0 0 % 0

พัดลมอุตสาหกรรม 10,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น 0 0 5,900 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 0 0 32,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ 0 0 6,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 12,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อหน้าจอคอมพิวเตอร ขนาด 21 นิ้ว  
จํานวน  2  เครื่อง

0 0 0 6,400 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * 
(จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิ้ว)

48,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล 

21,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องพิมพ multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)

0 0 0 7,900 -5.06 % 7,500

เครื่องพิมพแบบเลเซอร 9,900 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 0 0 0 0 100 % 2,600

เพื่อจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค 

0 0 0 2,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 234,200 0 128,100 121,300 69,800
รวมงบลงทุน 234,200 0 128,100 121,300 69,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 20,000 149,170 0 0 0 % 0

คาใช้จายสําหรับการจ้างที่ปรึกษาให้แก
หนวยงานราชการหรือองคกรอื่นๆ

0 0 15,000 30,000 0 % 30,000

รวมรายจ่ายอื่น 20,000 149,170 15,000 30,000 30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 20,000 149,170 15,000 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 14,918.82 43,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 0 0 0 48,000 -100 % 0

โครงการขอรับการสนับสนุนการจัดงานรัฐ
พิธี

0 0 0 0 100 % 35,000

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง)

0 0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนเทศบาลตําบลสวางแดนดินสําหรับ
สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี

0 0 30,000 0 0 % 0

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลแวง 0 0 10,000 0 0 % 0

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลสวางแดน
ดิน

0 0 3,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินอุดหนุนสวนราชการ 30,000 0 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการรวมน้ําใจต้านภัยยามยาก 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 44,918.82 43,000 43,000 53,000 57,000
รวมงบเงินอุดหนุน 44,918.82 43,000 43,000 53,000 57,000

รวมงานบริหารทั่วไป 9,111,412.36 8,505,972.55 9,023,607.16 9,137,236 10,191,276
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 158,760 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 158,760 0 0 0 0
รวมงบบุคลากร 158,760 0 0 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 20,500 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 20,500 0 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
แผนพัฒนาสามปและแผนการดําเนินงาน 

20,000 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

3,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 23,000 0 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 43,500 0 0 0 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 202,260 0 0 0 0
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,355,520 1,438,140 1,127,639.33 1,504,200 8.43 % 1,631,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 6,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 38,500 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 293,280 306,105 347,880 447,340 3.28 % 462,024
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 25,560 17,355 13,860 17,260 -19 % 13,980

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,716,360 1,803,600 1,527,879.33 2,016,800 2,149,044
รวมงบบุคลากร 1,716,360 1,803,600 1,527,879.33 2,016,800 2,149,044

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 250,000 -80 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 10,600 0 0 6,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 14,103 37,703.75 41,096.25 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 24,703 37,703.75 41,096.25 311,000 105,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 207,938 108,000 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 84,400 92,000 17.39 % 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายในการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
  ขององคการบริหารสวนตําบล

297,000 0 0 0 0 % 0

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 46,466 70,000 -28.57 % 50,000

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

59,364 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 66,344 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 564,302 174,344 130,866 162,000 208,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 16,068 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 16,575 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 32,643 120,000 90,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0 0 12,830 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 12,830 5,000 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบดําเนินงาน 589,005 212,047.75 217,435.25 598,000 408,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 0 0 0 0 100 % 4,500

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 0 0 11,600 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ 2 บาน 0 0 0 11,600 -50 % 5,800

ตู้เหล็ก 2 บาน 11,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 0 0 21,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * 
(จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิ้ว)

16,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 21,000 -100 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 3,300 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดํา

0 0 0 2,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 30,300 0 32,600 35,200 10,300
รวมงบลงทุน 30,300 0 32,600 35,200 10,300

รวมงานบริหารงานคลัง 2,335,665 2,015,647.75 1,777,914.58 2,650,000 2,567,344
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,649,337.36 10,521,620.3 10,801,521.74 11,787,236 12,758,620

วันที่พิมพ : 25/8/2563  11:32:05 หน้า : 13/51



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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 349,580 7.31 % 375,120

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 352,372 3.46 % 364,548

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 761,952 799,668
รวมงบบุคลากร 0 0 0 761,952 799,668

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 53,400 0 80,000 25 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 0 53,400 0 80,000 100,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการดําเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

97,440 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

0 18,300 0 0 0 % 0

-คาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

0 0 79,845 0 0 % 0

โครงการชวยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 97,440 18,300 79,845 100,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 90,100 0 0 0 100 % 5,100

รวมค่าวัสดุ 90,100 0 0 10,000 8,100
รวมงบดําเนินงาน 187,540 71,700 79,845 190,000 208,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํารวจ

บันไดอลูมิเนียมสไลด 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 10,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 187,540 71,700 79,845 961,952 1,007,768
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบล
บ้านถอน

0 0 0 120,000 -16.67 % 100,000

โครงการฝกอบรมซ้อมแผนป้องกันภัยและ
ระงับอัคคีภัย

0 0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพของ (อปพร.)

0 0 29,880 0 0 % 0

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพ อปพร.

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 29,880 160,000 190,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 182,000 0 0 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 6,200 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 188,200 20,000 0

วันที่พิมพ : 25/8/2563  11:32:05 หน้า : 16/51



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

รวมงบดําเนินงาน 0 0 218,080 180,000 190,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกอสร้าง

คาจัดซื้อเลื่อยโซยนต ขนาด  4.5  แรงม้า 0 0 15,000 0 0 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

คาจัดซื้อข้อตอทอทางจายน้ําสองหูเกลียว
ในชนิดสวมเร็ว ขนาด 2.5  นิ้ว

0 0 5,600 0 0 % 0

คาจัดซื้อข้อตอทางแยกสงน้ําดับเพลิง ชนิด
สวมเร็ว  ขนาด 2.5 นิ้ว

0 0 10,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร 0 0 0 0 100 % 38,000

คาจัดซื้อถังน้ําดับไฟปาแบบแบตเตอรี่ 0 0 13,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อทอดูดน้ําดับเพลิงเสริมใยลวด
ขนาด 3 นิ้ว พร้อมข้อตอ ตระแกงกรองผง

0 0 15,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อแทนปนฉีดน้ําดับเพลิงพร้อมหัวฉีด
สําหรับติดตั้งบนรถดับเพลิง

0 0 28,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงแบบยาง ขนาด 
1.5 นิ้ว สวมเร็วทําด้วยทองเหลือง

0 0 23,800 0 0 % 0

คาจัดซื้อสายสงน้ําแบบยาง 3 ชั้น ขนาด 
1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร

0 0 0 0 100 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบด้ามปนปรับ
ระดับน้ําได้

0 0 24,000 0 0 % 0

 คาจัดซื้อหัวฉีดปรับฝอยสวมปลายหัวฉีด 0 0 4,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 138,900 0 78,000
รวมงบลงทุน 0 0 138,900 0 78,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 356,980 180,000 268,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 187,540 71,700 436,825 1,141,952 1,275,768

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 291,000 432,060 538,840 582,240 7.17 % 624,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 155,400 162,530 168,120 175,845 4.9 % 184,464

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 4,020 670 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 492,420 637,260 748,960 800,085 850,464
รวมงบบุคลากร 492,420 637,260 748,960 800,085 850,464
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 440,000 -88.64 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 15,000 0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,400 8,100.25 7,499.75 14,000 42.86 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 17,400 8,100.25 7,499.75 459,000 135,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 153,000 216,000 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 360,000 297,000 -25.93 % 220,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายในการจัดงานวันสําคัญตางๆ 0 0 4,600 50,000 -40 % 30,000

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 60,616 30,000 0 % 30,000

คาใช้จายในการจัดงานวันสําคัญตางๆ 0 12,890 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 49,436 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

33,700 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 

776,100 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 962,800 278,326 425,216 377,000 280,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 40,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 980,200 286,426.25 432,715.75 876,000 465,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 0 0 0 0 100 % 4,500

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ 2 บาน 0 0 0 11,600 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร all in one สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * 
(จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิ้ว)

32,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network

0 0 0 7,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 32,000 0 0 36,500 4,500
รวมงบลงทุน 32,000 0 0 36,500 4,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,504,620 923,686.25 1,181,675.75 1,712,585 1,319,964
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,153,840 1,227,380 1,161,720 1,356,876 8.52 % 1,472,496

เงินวิทยฐานะ 0 0 119,000 126,000 -33.33 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 646,284 662,774 686,250 958,446 12.42 % 1,077,504

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 88,776 76,246 60,570 83,000 3.16 % 85,620

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,888,900 1,966,400 2,027,540 2,524,322 2,719,620
รวมงบบุคลากร 1,888,900 1,966,400 2,027,540 2,524,322 2,719,620

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 0 100 % 48,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,000 5,428.5 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 9,000 5,428.5 0 35,000 83,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 0 74,700 70,000 -28.57 % 50,000

คาใช้จายโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แหงชาติ 

80,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 78,700 0 0 0 % 0

โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนิน
งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ครู ผู้ดูแลเด็ก กรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 10,000 50 % 15,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก กรรมการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 29,950 0 0 % 0

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก
เล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมทักษะและพัฒนาการเด็ก
เล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0 0 17,035 20,000 -25 % 15,000

วันที่พิมพ : 25/8/2563  11:32:05 หน้า : 22/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 1,138,500 1,281,560 1,643,060 -1.31 % 1,621,500

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กเล็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงกาารปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 0 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 80,000 1,217,200 1,403,245 1,793,060 1,761,500
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 62,768 75,000 33,920 50,000 -40 % 30,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,533,031 1,438,557.96 1,406,002.7 1,780,155 0.11 % 1,782,066

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุการศึกษา 100,000 100,000 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,695,799 1,613,557.96 1,439,922.7 1,950,155 1,842,066
ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 3,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 3,000 0
รวมงบดําเนินงาน 1,784,799 2,836,186.46 2,843,167.7 3,781,215 3,686,566
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,818,035 2,772,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 2,716,920 2,828,000 0.42 % 2,840,000

รวมเงินอุดหนุน 2,818,035 2,772,000 2,716,920 2,828,000 2,840,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,818,035 2,772,000 2,716,920 2,828,000 2,840,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,491,734 7,574,586.46 7,587,627.7 9,133,537 9,246,186
รวมแผนงานการศึกษา 7,996,354 8,498,272.71 8,769,303.45 10,846,122 10,566,150

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 144,000 -16.67 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 144,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 144,000 120,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 0 144,000 120,000
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

สํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตว

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรค
ติดตอที่นําโดยยุงเป็นพาหะ

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและควบคุมการแพรระบาด
ของโรคติดตอรวมทั้งโรคอุบัติใหม

0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการรณรงคและสงเสริมการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0 0 18,720 55,000 -18.18 % 45,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 18,720 65,000 115,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 163,600 0 0 50,000 -20 % 40,000

วัสดุอื่น 150,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 313,600 0 0 50,000 40,000
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รวมงบดําเนินงาน 313,600 0 18,720 115,000 155,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านสําหรับการ
ดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ

0 0 0 200,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 1 บ้านถอน

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 10 บ้านโคกเจริญ

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 2 บ้านหนามแทงใหญ

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 3 บ้านหนองตาล

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 4 บ้านหนามแทงน้อย

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 5 บ้านคําเจริญ

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 6 บ้านทุงปลากัดใหญ

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 7 บ้านหนองบัวแพ

0 0 0 0 100 % 20,000
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 8 บ้านทุงปลากัดน้อย

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 9 บ้านโพธิ์ชัย

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 200,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 200,000 200,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 313,600 0 18,720 315,000 355,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 0 0 59,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 59,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 0 59,000 0 0

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 0 0 59,000 0 0
รวมแผนงานสาธารณสุข 313,600 0 77,720 459,000 475,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 274,200 0 0 330,060 9.87 % 362,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 116,748 0 0 129,240 4.81 % 135,456

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 0 0 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 414,948 0 0 483,300 522,096
รวมงบบุคลากร 414,948 0 0 483,300 522,096

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 3,000 0 0 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 19,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 22,000 0 0 0 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

6,100 0 0 0 0 % 0

โครงการฝกอบรมการจัดสวัสดิการและ
กิจกรรมผู้สูงอายุ

0 29,850 0 40,000 -100 % 0

โครงการฝกอบรมการสงเสริมอาชีพแกผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ปวยเอดส ผู้ด้อยโอกาส กลุม
สตรี และประชาชนทั่วไป

0 0 49,430 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 6,100 29,850 49,430 70,000 0
รวมงบดําเนินงาน 28,100 29,850 49,430 70,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 443,048 29,850 49,430 553,300 522,096
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝกอบรมการจัดสวัสดิการและ
กิจกรรมผู้สูงอายุ

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝกอบรมการสงเสริมอาชีพแกผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ปวยเอดส ผู้ด้อยโอกาส กลุม
สตรี และประชาชนทั่วไป

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 40,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 443,048 29,850 49,430 553,300 562,096

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 589,560 616,620 399,842 273,480 150.42 % 684,840

เงินประจําตําแหนง 35,000 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 543,984 401,629 433,840 687,945 3.27 % 710,412
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 74,460 61,460 56,960 82,980 -12.44 % 72,660

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,243,004 1,079,709 890,642 1,086,405 1,509,912
รวมงบบุคลากร 1,243,004 1,079,709 890,642 1,086,405 1,509,912

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 150,000 -66.67 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,400 8,400 8,400 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 2,400 8,400 8,400 185,000 75,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 105,300 9,000 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

10,180 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 5,820 4,880 30,000 0 % 30,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 336,500 245,200 560,300 200,000 -25 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 451,980 260,020 565,180 240,000 190,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,927 0 25,379 30,000 33.33 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,800 13,055 44,905 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 47,999 27,827 146,672 100,000 -10 % 90,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 10,000 200 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 78,726 40,882 216,956 190,000 220,000
รวมงบดําเนินงาน 533,106 309,302 790,536 615,000 485,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

- คาจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 16,500 0 0 0 0 % 0

- จัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร 2,700 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 0 0 0 0 100 % 4,500

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ 2 บาน 0 0 0 11,600 -100 % 0

ครุภัณฑกอสร้าง

- แบบหลอคอนกรีตทรงเหลี่ยม (เหล็ก) 9,000 0 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกล้องถายภาพระบบดิจิตอล 0 0 13,000 0 0 % 0

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

- ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 
(Slump test)

4,700 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

29,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)

0 0 0 7,900 -100 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ 
Network

16,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 77,900 0 13,000 19,500 34,500
รวมงบลงทุน 77,900 0 13,000 19,500 34,500
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,012,619.48 434,635.17 0 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอสวาง
แดนดิน

0 0 1,178,468.98 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,012,619.48 434,635.17 1,178,468.98 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 1,012,619.48 434,635.17 1,178,468.98 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,866,629.48 1,823,646.17 2,872,646.98 1,720,905 2,029,412
งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ
กอสร้างหรือภายหลังการกอสร้าง

- โครงการระบบเสียงตามสายประจําหมู
บ้าน หมูที่ 8

130,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 130,000 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 130,000 0 0 0 0

วันที่พิมพ : 25/8/2563  11:32:05 หน้า : 34/51



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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 1 
บ้านถอน ซอยบ้านนายบัวพานไปโรงน้ําดื่ม

0 0 0 0 100 % 488,384

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 4 
บ้านหนามแทงน้อย ไปบ้านคําเจริญ หมูที่ 5

0 0 0 0 100 % 386,120

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 7 
บ้านหนองบัวแพ ไปบ้านทุงปลากัดน้อย หมู
ที่ 8 (ถนนลาดยาง)

0 0 0 0 100 % 493,953

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 8 
บ้านทุงปลากัดน้อย เส้นทางไปบ้านหนอง
บัวแพ หมูที่ 7

0 0 0 0 100 % 200,011

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมู
บ้าน หมู 9 บ้านโพธิ์ชัย

0 0 0 0 100 % 108,281

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอสวาง
แดนดิน

0 0 0 1,498,942 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 1,498,942 1,676,749
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 1,498,942 1,676,749
รวมงานไฟฟ้าถนน 130,000 0 0 1,498,942 1,676,749

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,996,629.48 1,823,646.17 2,872,646.98 3,219,847 3,706,161
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

0 0 5,300 0 0 % 0

โครงการจัดทําและทบทวนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบ้านถอน

0 3,660 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศ
สัมพันธกอนวัยอันควร

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 87,980 0 30,000 -33.33 % 20,000
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โครงการฝกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะ

0 0 30,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมความรู้ การพิทักษและคุ้ม
ครองสิทธิสตรี

0 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการสงเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูก
ต้องเกี่ยวกับการป้องกันและขจัดความ
รุนแรงในครอบครัว

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมความรู้ คุณแมวัยใส 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย
ปรองดองสมานฉันท

0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 91,640 35,300 120,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 0 91,640 35,300 120,000 70,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 91,640 35,300 120,000 70,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 91,640 35,300 120,000 70,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเข้ารวมแขงขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ อําเภอสวางแดนดิน

80,982 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 249,030 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาต้านยา
เสพติด

191,690 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันในระดับตางๆ

0 0 33,396 17,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 249,026 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันใน
ระดับตางๆ

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 272,672 249,030 282,422 17,000 130,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 99,774 99,698 99,936 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 99,774 99,698 99,936 100,000 50,000

วันที่พิมพ : 25/8/2563  11:32:06 หน้า : 38/51



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

รวมงบดําเนินงาน 372,446 348,728 382,358 117,000 180,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 372,446 348,728 382,358 117,000 180,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณ
กิจกรรมประกวดโคมบัวบูชา ประเภท
ตกแตงรถยนตขบวนแห และกิจกรรม
ประกวดโตะหมูบูชาพระ เนื่องในโอกาส
สัปดาหวันวิสาขบูชา

0 0 0 0 100 % 10,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสักการะหลวงพอองคดํา งามล้ํา
ประเพณี ชมของดีเมืองสวางแดนดิน

0 0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 60,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 60,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 0 0 60,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 372,446 348,728 382,358 117,000 240,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- โครงการกอสร้างรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
พร้อมงานลูกรัง

172,000 0 0 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
พร้อมประตูรั้ว

148,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 320,000 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 320,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 320,000 0 0 0 0
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 5,000 5,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการตอเติม/ปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบ้านถอ
น

0 0 0 0 100 % 800,000

โครงการตอเติมศาลาประชาคม หมูที่ 5 
บ้านคําเจริญ

0 66,000 0 0 0 % 0

โครงการตอเติมศาลาประชาคม หมูที่ 7 
บ้านหนองบัวแพ

0 27,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- โครงการกอสร้างโรงเรือนเพาะปลูกเม
ลอน จํานวน 2 โรงเรือน

340,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างห้องน้ํา อบต.บ้านถอน 0 0 0 250,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 10

390,000 0 0 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 5 

390,000 0 0 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างฝายน้ําล้น พร้อมสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ลําห้วยศาลา หมูที่ 6

459,000 0 0 0 0 % 0
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- โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3

390,000 0 0 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 9

390,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอรางระบายน้ําคสล. หมูที่ 2  
บ้านหนามแทงใหญ

0 395,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างงานทอเหลี่ยม หมูที่ 5 
บ้านคําเจริญ

0 360,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 3 บ้านหนองตาล เส้นข้างศาลาประชาคม

0 0 0 0 100 % 267,000

โครงการกอสร้างถนนคสล.หมูที่ 1 บ้านถอ
น

0 420,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 10 บ้านโคกเจริญ ซอยบ้านผู้ชวยพุท

0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 10 บ้านโคกเจริญ ซอยโรงน้ําแข็ง

0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2 บ้านหนามแทงใหญ เส้นบ้าน
นางดวงดาว ระยับศรี

0 0 0 0 100 % 136,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 บ้านหนองตาล

0 0 474,000 480,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 5 บ้านคําเจริญ

0 0 474,000 485,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 5 บ้านคําเจริญ จากบ้านนายบุญ
สง-บ้านผู้ชวยวิ

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8 บ้านทุงปลากัดน้อย

0 0 0 480,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8 บ้านทุงปลากัดน้อย ไปบ้านคําเจริญ 
หมูที่ 5

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหวางถนนทางหลวงหมายเลข 2091 
กับ อบต.บ้านถอน

0 0 69,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนามแทงใหญ หมูที่ 2 จากนานายสุริ
ยันต ใจธรรม - นานางจอมมณี หอมพิทักษ

0 0 0 0 100 % 52,000

โครงการกอสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนามแทงใหญ หมูที่ 2 เส้นบ้านแมสูน 
บุตรเทพ-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนามแทง
น้อย

0 0 0 0 100 % 136,000

โครงการกอสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมูที่ 4 บ้านหนามแทงน้อย ไป หมูที่ 2 
บ้านหนามแทงใหญ

0 0 0 0 100 % 117,000
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล หมูที่ 
9 บ้านโพธิ์ชัย

0 423,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 
10 บ้านโคกเจริญ

0 30,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 
8 บ้านทุงปลากัดน้อย

0 85,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.หมูที่ 6 
บ้านทุงปลากัดใหญ

0 425,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 1 บ้านถอน

0 0 0 480,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 10 บ้านโคกเจริญ

0 0 470,000 484,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 2 บ้านหนามแทงใหญ 
จากปัมน้ํามัน - บ้านนางถนอม แก้วทาสี

0 0 0 0 100 % 176,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 3 บ้านหนองตาล จากบ้าน
นายสาม-บ้านนางแก้ว ไชยยงค

0 0 0 0 100 % 233,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 6 บ้านทุงปลากัดใหญ

0 0 0 484,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 6 บ้านทุงปลากัดใหญ 
จากหน้าร้านโสภาการค้า-หน้าบ้านนางบุญ
เลิศ

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 9 บ้านโพธิ์ชัย

0 0 470,000 484,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 9 บ้านโพธิ์ชัย จากบ้าน
นายทวี-บ้านนางพอ และ บ้านแมมะ-บ้าน
นายวันชัย

0 0 0 0 100 % 391,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กหมูที่ 2 บ้านหนามแทงใหญ

0 0 75,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กหมูที่ 7 บ้านหนองบัวแพ

0 0 474,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างหอกระจายขาวประจําหมู
บ้าน หมูที่ 1 บ้านถอน

0 0 199,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 1 - 10 0 0 495,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 2 บ้าน
หนามแทงใหญ

0 30,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังรอบตําบล หมู
ที่ 1-10 พร้อมเกรเดอร

0 0 0 489,000 -18.2 % 400,000
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

- โครงการงานปูกระเบื้องพื้น ขนาด 
12"x12" อาคารกองชาง

38,000 0 0 0 0 % 0

- โครงการปรับปรุงซอมแซม
   หลังคาและงานฝ้าที-บาร 
   อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 4

96,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,493,000 2,261,000 3,200,000 4,116,000 4,508,000
รวมงบลงทุน 2,493,000 2,261,000 3,200,000 4,116,000 4,508,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2,493,000 2,261,000 3,200,000 4,121,000 4,513,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,813,000 2,261,000 3,200,000 4,121,000 4,513,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 55,320 542.3 % 355,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 185,400 0 0 187,200 0.96 % 189,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 185,400 0 0 242,520 544,320
รวมงบบุคลากร 185,400 0 0 242,520 544,320
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการฝกอบรมสงเสริมการปลูก
ข้าวด้วยระบบเกษตรอินทรีย

45,500 0 0 0 0 % 0

โครงการฝกอบรมการปลูกพืชไร 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝกอบรมการสงเสริมการปลูกพืช
สวน

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝกอบรมสงเสริมให้ความรู้เรื่อง
การผลิตปุ๋ยเคมีชีวภาพ

0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 45,500 0 0 30,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 45,500 0 0 50,000 20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 230,900 0 0 292,520 564,320
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการรักน้ํา รักปา รักแผนดิน 0 0 3,000 0 0 % 0

โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน 0 0 0 6,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ (อพ
.สธ.)

0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 3,000 26,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 3,000 26,000 20,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 0 0 3,000 26,000 20,000
รวมแผนงานการเกษตร 230,900 0 3,000 318,520 584,320

วันที่พิมพ : 25/8/2563  11:32:06 หน้า : 48/51



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

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 100,000 50,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติด
ตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อม
การกอสร้างหรือภายหลังการกอสร้าง

 - โครงการกอสร้างระบบประปาขนาด
บรรจุน้ํา 8,000 ลิตร และงานขยายเขต
ประปาหมูบ้าน หมูที่  4

300,000 0 0 0 0 % 0

- โครงการกอสร้างระบบประปาขนาดบรรจุ 
8,000 ลิตร และงานขยายเขต
ประปาหมูบ้าน บ้านถอน หมูที่ 1

390,000 0 0 0 0 % 0
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- โครงการงานขยายเขตประปาหมูบ้าน หมู
ที่ 8

131,000 0 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างระบบประปาแบบบอ
บาดาล สํานักงาน อบต.บ้านถอน

0 0 0 353,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 821,000 0 0 353,000 0
รวมงบลงทุน 821,000 0 0 353,000 0

รวมงานกิจการประปา 821,000 0 0 453,000 50,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 821,000 0 0 453,000 50,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 200,472 190,114 196,093 224,000 4.91 % 235,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 8,560 15,000 0 % 15,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,862,700 6,155,900 6,843,700 7,598,400 8.04 % 8,209,200

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,052,000 2,189,600 2,337,600 2,592,000 11.85 % 2,899,200

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส 113,000 113,000 118,000 180,000 0 % 180,000

สํารองจาย 52,500 13,800 90,237 200,000 0 % 200,000

วันที่พิมพ : 25/8/2563  11:32:06 หน้า : 50/51



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

รายจายตามข้อผูกพัน 269,958 249,794 0 0 0 % 0

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

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 284,200 229,623 -1.8 % 225,485

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

202,310 208,610 205,000 214,000 7.48 % 230,000

รวมงบกลาง 8,752,940 9,120,818 10,083,390 11,263,023 12,198,885
รวมงบกลาง 8,752,940 9,120,818 10,083,390 11,263,023 12,198,885
รวมงบกลาง 8,752,940 9,120,818 10,083,390 11,263,023 12,198,885

รวมแผนงานงบกลาง 8,752,940 9,120,818 10,083,390 11,263,023 12,198,885
รวมทุกแผนงาน 36,576,794.84 32,767,275.18 36,711,495.17 44,400,000 47,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน

อําเภอ สวางแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,191,276 บาท

งบบุคลากร รวม 7,300,476 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,484,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 อัตรา  ๆ ละ 20,400 บาทตอเดือน และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลจํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 11,220 บาทตอ
เดือน

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบลจํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,750 บาทตอเดือน และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลจํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 880 บาทตอ
เดือน

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบลจํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,750 บาทตอเดือน และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลจํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 880 บาทตอ
เดือน

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลจํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,200 บาทตอเดือน
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 11,220 บาทตอเดือน รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,180 บาทตอ
เดือน และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลจํานวน 18 อัตรา ๆ ละ 7,200 บาทตอ
เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,815,756 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,800,260 บาท

เพื่อนจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน 8 อัตรา ดังนี้
1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
3) หัวหนาสํานักปลัด
4) นิติกรชํานาญการ
5) นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
6) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
7) นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
8) เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลในอัตราเดือนละ 7,000 บาทตอเดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลดังนี้ ตําแหนง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,000 บาท
ตอเดือน ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาทตอเดือน ตําแหนงหัวหนาสํานัก
ปลัดจํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาทตอเดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,583,496 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางจํานวน 12 อัตรา ดังนี้
1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
2) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
3) พนักงานขับรถเก็บขยะ
4) พนักงานขับรถยนต
5) พนักงานขับรถยนต
6) พนักงานประจํารถเก็บขยะ
7) พนักงานประจํารถเก็บขยะ
8) คนตกแตงสวน
9) ภารโรง
10) ยาม
11) คนงานทั่วไป
12) คนงานทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
จํานวน 12 อัตรา ดังนี้
1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
2) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
3) พนักงานขับรถเก็บขยะ
4) พนักงานขับรถยนต
5) พนักงานขับรถยนต
6) พนักงานประจํารถเก็บขยะ
7) พนักงานประจํารถเก็บขยะ
8) คนตกแตงสวน
9) ภารโรง
10) ยาม
11) คนงานทั่วไป
12) คนงานทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 2,734,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 604,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 441,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
1) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง
2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้ง
จากองคการบริหารสวนตําบลที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบหรือตาม
กฎหมายกําหนด เชน คณะกรรมการตรวจการจาง คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบล หรือคณะกรรมการ
อื่นที่ปฏิบัติงานใหแกองคการบริหารสวนตําบล เปนไปตาม
ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
-หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวัน
ที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจงหลักเกณฑ
การเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พนักงานสวนตําบลลูกจางพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิจะได
รับ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทอง
ถิ่น พนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 1,080,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซัก
ฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวสารทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชนอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น เปนไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจาย
เงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ย
เลี้ยง คาเชาหองพัก คาพาหนะ เปนตน เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2549

คาใชจายในการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไปขององคการบริหาร
สวนตําบลบานถอน เชน คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การเลือกตั้ง คารณรงค ประชาสัมพันธ เปนตน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1705 ลง
วันที่ 20 มีนาคม 2563

โครงการเตรียมการรับเสด็จ งานรัฐพิธี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเตรียมการรับเสด็จหรือเขารวมขบวน
การรับเสด็จ และคาใชจายในพิธีการทางศาสนาและคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬา และการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2559
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โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องตนและ พรบ.ขอมูลขาว
สารของราชการเกี่ยวกับการบริหารทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องตนและ พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการเกี่ยวกับการบริหาร
ทองถิ่น โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการ
จัดทําโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว4335 ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7
/ว1045 ลงวันที่ 15 มีนาค 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 37 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปริ๊นเตอร เครื่องปรับอากาศ รถยนตสวน
กลาง อาคารสํานักงาน เปนตน เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558

ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน ปากกา ดินสอ กระดาษ ไม
บรรทัด ฯลฯ รายจายซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานหรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซม
แลวไมคุมคาและสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้น
เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตสไฟฟ้า เปนตน รายจายซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานหรือ
เมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซม
ใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคาและสิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน น้ํายาดับ
กลิ่น แปรงไมกวาด มีด ถังน้ํา จาน ชอน เปนตน รายจายซึ่งสิ่ง
ของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุกาใชงานไมยืน
นานหรือเมื่อหรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา
และสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก ไขควง ประแจ เปนตน รายจายซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานหรือเมื่อหรือ
เมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซม
ใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคาและสิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน เปนตน รายจายซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานหรือ
เมื่อหรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถ
ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคาและสิ่งของ
ที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เปน
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1545 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2563

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทป
บันทึก ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร เมาส แป้น
พิมพ ฯลฯ รายจายซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานหรือเมื่อหรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคาและสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอื่น ๆ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2) รายจายเพื่อหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6สิงหาม2556 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 620,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสํานักงานหรือในที่สาธารณะหรืออาคาร
สถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบาน
ถอน

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงานที่ใชในการติดตอราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คา
ธรรมเนียมในการใชบริการ คาเชาพื้นที่เว็บไซตของหนวย
งาน เปนตน
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งบลงทุน รวม 69,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  (แบบแขวน)  ขนาด 
24,000 บีทียู

จํานวน 32,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (แบบ
แขวน) ขนาด 24,000 บีทียู จําวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1  สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู แบบแยก
สวน 
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทอง
แดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดแขวน  ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 46 ลําดับที่ 4
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คาจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อนจํานวน 1 หลัง (สืบราคา
ตามทองตลาด) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 106
 ลําดับที่ 11

คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานทึบ 2 บาน จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานทึบ 2 บาน มีมือจับ
ชนิดบิด มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น ไดมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน 1 หลัง (สืบราคาตามทอง
ตลาด) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 106
 ลําดับที่ 10
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนๆไมนอยกวา 1
 ชอง
- มี่องเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 48 ลําดับที่ 11
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เครื่องพิมพ multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ multifunction แบบฉีด
หมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมดังนี้
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier ,Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวกําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอหนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอีดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x600
 หรือ 600x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานแผน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 46 ลําดับที่ 6
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอหนาที่ (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 48 ลําดับที่ 12

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

คาใชจายสําหรับการจางที่ปรึกษาใหแกหนวยงานราชการหรือ
องคกรอื่นๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษาใหแกหนวยงานราชการหรือองคกร
อื่นๆ การศึกษา วิจัย ประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลบานถอน

วันที่พิมพ : 8/10/2563  15:30:44 หนา : 16/78



งบเงินอุดหนุน รวม 57,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 57,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการขอรับการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินใหแกเทศบาลตําบลสวางแดนดินสําหรับสนับสนุน
การจัดงานรัฐพิธี โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 95
 ลําดับที่ 9

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (สถานที่กลาง)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินใหแกองคการบริหารสวนตําบลสวางแดนดิน
สําหรับสนับสนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สถานที่กลาง)
โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2563 หนาที่ 8 ลําดับที่ 1

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

โครงการรวมน้ําใจตานภัยยามยาก จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินใหแกกิ่งกาชาดอําเภอสวางแดนดินสําหรับสนับ
สนุนโครงการรวมน้ําใจตานภัยยามยาก โดยปฏิบัติตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 36 ลําดับที่ 1
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,567,344 บาท
งบบุคลากร รวม 2,149,044 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,149,044 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,631,040 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน 5 อัตรา ดังนี้
1) ผูอํานวยการกองคลัง
2) นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
3) เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
4) เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน
5) เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผู
อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาทตอเดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 462,024 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1) ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
2) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
3) คนงานทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 13,980 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
2) คนงานทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 408,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
1) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง
2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้ง
จากองคการบริหารสวนตําบลที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบหรือตาม
กฎหมายกําหนด เชน คณะกรรมการตรวจการจาง คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบล หรือคณะกรรมการ
อื่นที่ปฏิบัติงานใหแกองคการบริหารสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พนักงานสวนตําบลลูกจางพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2549 หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 208,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซัก
ฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวสารทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงาน
จาง เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาหองพัก คา
พาหนะ เปนตน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2549
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โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550 
-ระเบียบกระทรวมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว0107 ลง
วันที่ 8 มกราคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2563 หนาที่ 9 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน ปากกา ดินสอ กระดาษ ไม
บรรทัด ฯลฯ รายจายซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานหรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซม
แลวไมคุมคาและสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้น
เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน น้ํายาดับ
กลิ่น แปรงไมกวาด มีด ถังน้ํา จาน ชอน เปนตน รายจายซึ่งสิ่ง
ของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นานหรือเมื่อหรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา
และสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทป
บันทึก ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร เมาส แป้น
พิมพ ฯลฯ รายจายซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานหรือเมื่อหรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคาและสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559

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

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาจัดซื้อดวงตรา
ไปรษณีย ฯลฯ

งบลงทุน รวม 10,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อนจํานวน 1 หลัง (สืบราคา
ตามทองตลาด) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 106
 ลําดับที่ 11

คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานทึบ 2 บาน จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานทึบ 2 บาน มีมือจับ
ชนิดบิด มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น ไดมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน 1 หลัง (สืบราคาตามทอง
ตลาด) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 106
 ลําดับที่ 10
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,007,768 บาท

งบบุคลากร รวม 799,668 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 799,668 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 375,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1) เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 364,548 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางจํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1) พนักงานขับรถดับเพลิง
2) พนักงานประจํารถดับเพลิง
3) พนักงานประจํารถดับเพลิง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1) พนักงานขับรถดับเพลิง
2) พนักงานประจํารถดับเพลิง
3) พนักงานประจํารถดับเพลิง

งบดําเนินงาน รวม 208,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทน อปพร. เปนตน เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 หรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการชวยเหลือผูประสบภัย
ธรรมชาติ เชน วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง ภัยหนาว เปนตน เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2560 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 88 ลําดับที่ 8

ค่าวัสดุ รวม 8,100 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไฟสปอรตไลทแบบชารจ จํานวน 2 อัน ๆ
 ละ 1,500 บาท รายจายซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานหรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคาและสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุอื่น จํานวน 5,100 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเสื้อชูชีพ จํานวน 6 ตัวๆละ 850 บาท ราย
จายซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนานหรือเมื่อหรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคาและสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม
คงสภาพเดิม เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 268,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปี
ใหม เทศกาลสงกรานต เปนตน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5
/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 87
 ลําดับที่ 5
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลบานถอน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลบานถอน
 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5329 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2562 
-หนังสือกรมสงเสริมกาปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว440ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 74 ลําดับที่ 11

โครงการฝึกอบรมซอมแผนป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมซอมแผน
ป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
ป้ายโครงการ  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่
จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 86
 ลําดับที่ 1
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โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ อปพร. จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ อปพร. โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 86
 ลําดับที่ 2

งบลงทุน รวม 78,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 78,000 บาท
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

คาจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร จํานวน 1 ชุด (สืบ
ราคาตามทองตลาด) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 48 ลําดับที่ 12

คาจัดซื้อสายสงน้ําแบบยาง 3 ชั้น ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายสงน้ําแบบยาง 3 ชั้น ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 
20 เมตร จํานวน 4 เสน ๆ ละ 10,000 บาท (สืบราคาตามทอง
ตลาด) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 48 ลําดับที่ 11
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,319,964 บาท

งบบุคลากร รวม 850,464 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 850,464 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 624,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบลจํานวน 2
 อัตรา ดังนี้
1) ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผู
อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาทตอเดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 184,464 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
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งบดําเนินงาน รวม 465,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
1) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง
2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้ง
จากองคการบริหารสวนตําบลที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบหรือตาม
กฎหมายกําหนด เชน คณะกรรมการตรวจการจาง คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบล หรือคณะกรรมการ
อื่นที่ปฏิบัติงานใหแกองคการบริหารสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พนักงานสวนตําบลลูกจางพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิจะได
รับ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2549 หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซัก
ฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวสารทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานสําคัญตาง ๆ เชน วันที่ 3
 มิถุนายน ของทุกปี วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี วันที่ 12
 สิงหาคม ของทุกปี วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี วันที่ 23
 ตุลาคม ของทุกปี วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ฯลฯ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 84
 ลําดับที่ 6

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงาน
จาง เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาหองพัก คา
พาหนะ เปนตน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2549

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

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน ปากกา ดินสอ กระดาษ ไม
บรรทัด ฯลฯ รายจายซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานหรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซม
แลวไมคุมคาและสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้น
เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทป
บันทึก ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร เมาส แป้น
พิมพ ฯลฯ รายจายซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานหรือเมื่อหรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคาและสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 4,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อนจํานวน 1 หลัง (สืบราคา
ตามทองตลาด) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 50 ลําดับที่ 26

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,246,186 บาท
งบบุคลากร รวม 2,719,620 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,719,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,472,496 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง
ครู จํานวน 5 อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวิทยฐานะครูชํานาญการ จํานวน 2 อัตรา
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,077,504 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงาน
จาง จํานวน 8 อัตรา ตําแหนงผูดูแลเด็ก
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 85,620 บาท

เพื่อจายเปนเงินคเพื่อคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงาน
จาง จํานวน 8 อัตรา ตําแหนงผูดูแลเด็ก

งบดําเนินงาน รวม 3,686,566 บาท
ค่าตอบแทน รวม 83,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พนักงานสวนตําบลลูกจางพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับขาราชครูผูดูแลเด็ก ครู ค.ศ.1 ที่มี
สิทธิจะไดรับ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาเชาบานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2549 หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 1,761,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ สําหรับ
จายเปนคาป้ายโครงการ  คาเครื่องเสียงและดนตรีประกอบ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ
ประกอบกิจกรรม  คาของรางวัล  และคาใชจายอื่นๆ  ที่จําเปน
และเกี่ยวของในการจัดงาน  ฯลฯ 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 72
 ลําดับที่ 2

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครู ผูดูแลเด็ก กรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ครู ผูดูแลเด็ก กรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 73
 ลําดับที่ 5

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก
เล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 73
 ลําดับที่ 7
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โครงการสงเสริมทักษะและพัฒนาการเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการสงเสริมทักษะและพัฒนาการเด็ก
เล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 73
 ลําดับที่ 6

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,621,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา ดังนี้
1. คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 220 คน คน
ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เปนเงิน 1,078,000 บาท (ประมาณ
การตามหลักการจัดทํางบประมาณ โดยอิงจํานวนผูเรียน 10 มิ.ย.
63) จํานวน 5 แหง ดังนี้
    (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองตาล
    (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนามแทงนอย
    (3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงปลากัด
    (4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพธิ์ชัย
    (5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวแพ
2. คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว) อายุ 2 – 5 ปี จํานวน 220 คน อัตราคนละ 1,700
 บาท/ปี (ประมาณการตามหลักการจัดทํางบประมาณ โดยอิง
จํานวนผูเรียน 10 มิ.ย. 63) เปนเงิน 374,000 บาท จํานวน 5
 แหง ดังนี้
    (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองตาล
    (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนามแทงนอย
    (3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงปลากัด
    (4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพธิ์ชัย
    (5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวแพ
3. คาใชจายในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอายุ 
3 – 5 ปี จํานวน 150 คน เปนเงิน 169,500 บาท (ประมาณการ
ตามหลักการจัดทํางบประมาณ โดยอิงจํานวนผูเรียน 10 มิ.ย.
63) จํานวน 5 แหง ดังนี้
    (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองตาล
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    (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนามแทงนอย
    (3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงปลากัด
    (4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพธิ์ชัย
    (5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวแพ
รายละเอียดดังนี้
1) คาหนังสือเรียน คนละ 200บาท/ปี เปนเงิน 30,000 บาท
2) คาอุปกรณการเรียน คนละ 200บาท/ปี เปนเงิน 30,000 บาท
3) คาเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี 
เปนเงิน 45,000 บาท
4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน คนละ 430 บาท/ปี 
เปนเงิน 64,500 บาท
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 74
 ลําดับที่ 11

โครงกาารปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน จํานวน 5 แหง ดังนี้
    (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองตาล
    (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนามแทงนอย
    (3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงปลากัด
    (4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพธิ์ชัย
    (5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวแพ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2563 หนาที่ 5 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 1,842,066 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด ฯลฯ รายจายซึ่งสิ่งของ
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
หรือเมื่อหรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา
และสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,782,066 บาท

1. เพื่อจายเปนอาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลบานถอน จํานวน 220 คน จํานวน 260วัน
(ประมาณการตามหลักการจัดทํางบประมาณ โดยอิงจํานวนผู
เรียน 10 มิ.ย. 63) เปนเงิน 421,564 บาท จํานวน 5 แหง ดังนี้
   (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองตาล
   (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนามแทงนอย
   (3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงปลากัด
   (4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพธิ์ชัย
   (5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวแพ
2. เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตตําบลบานถอน
 จํานวน 710 คน จํานวน 260 วัน (ประมาณการตามหลักการจัด
ทํางบประมาณ โดยอิงจํานวนผูเรียน 10 มิ.ย. 63) เปน
เงิน 1,360,502 บาท จํานวน 6 โรงเรียน ดังนี้
   (1) โรงเรียนบานถอน(คุรุราษฎรสามัคคี)
   (2) โรงเรียนบานหนองตาล
   (3) โรงเรียนบานหนามแทง
   (4) โรงเรียนบานคําเจริญราษฎรบํารุง
   (5) โรงเรียนบานทุงปลากัด
   (6) โรงเรียนบานหนองบัวแพ
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 75
 ลําดับที่ 12
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน สําลี เวชภัณฑ สายยาง แอลกอฮล น้ํายาตาง ๆ เปน
ตน รายจายซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนานหรือเมื่อหรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซม
แลวไมคุมคาและสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้น
เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบเงินอุดหนุน รวม 2,840,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,840,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,840,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการอุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลบานถอน จํานวน 710 คน ๆ ละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน (ประมาณการตามหลักการจัดทํางบ
ประมาณ โดยอิงจํานวนผูเรียน 10 มิ.ย. 63) เปนเงิน 2,840,000
 บาท จํานวน 6 โรงเรียนดังนี้
    (1) โรงเรียนบานถอน(คุรุราษฎรสามัคคี)
    (2) โรงเรียนบานหนองตาล
    (3) โรงเรียนบานหนามแทง
    (4) โรงเรียนบานคําเจริญราษฎรบํารุง
    (5) โรงเรียนบานทุงปลากัด
    (6) โรงเรียนบานหนองบัวแพ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลง
วันที่ 3 เมษายน 2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 74
 ลําดับที่ 11
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาป่วยการสําหรับนักบริบาลทองถิ่น
จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 5,000 บาทตอเดือน จํานวน 12
 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว4253 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 355,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

สํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจา
ของและไมมีเจาของ โดยทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว1092 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนาที่ 76 ลําดับ
ที่ 1
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันโรคไขเลือดออกและโรคติดตอที่นําโดยยุงเปนพาหะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคไขเลือด
ออกและโรคติดตอที่นําโดยยุงเปนพาหะ โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ  และ
คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2120 ลง
วันที่ 9 เมษายน 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2787 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2563 หนาที่ 6 ลําดับที่ 1
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โครงการป้องกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอรวมทั้ง
โรคอุบัติใหม

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
การแพรระบาดของโรคติดตอรวมทั้งโรคอุบัติใหม โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2120 ลง
วันที่ 9 เมษายน 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2787 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 33 ลําดับที่ 1

โครงการรณรงคและสงเสริมการคัดแยกขยะที่ตนทาง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและสงเสริม
การคัดแยกขยะที่ตนทาง โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้าย
โครงการ  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่จํา
เปนสําหรับการจัดทําโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 92
 ลําดับที่ 1
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โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา โดยจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการ
ฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาตัวละ 30 บาท ตาม
จํานวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของจาการ
สํารวจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สงหลักฐานการสํารวจให
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว1092 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 2/2563 หนาที่ 7 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน ทรายอะเบท
วัคซีน  สําลี และผาพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ถึง
มือ กระดาษกรอง จุกตางๆ ฯลฯ รายจายซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานหรือเมื่อหรือ
เมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซม
ใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคาและสิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 1 บานถอน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณ
สุข หมูที่ 1 บานถอน ใหกับกรรมการหมูบาน เพื่อเพิ่มพูนความ
รู  ความสามารถ ทักษะของประชาชนในดานสาธารณสุข เปนไป
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 77
 ลําดับที่ 4

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 10 บานโคก
เจริญ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณ
สุข หมูที่ 10 บานโคกเจริญ ใหกับกรรมการหมูบาน เพื่อเพิ่มพูน
ความรู  ความสามารถ ทักษะของประชาชนในดานสาธารณ
สุข เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 80
 ลําดับที่ 13

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 2 บาน
หนามแทงใหญ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณ
สุข หมูที่ 2 บานหนามแทงใหญ ใหกับกรรมการหมูบาน เพื่อเพิ่ม
พูนความรู  ความสามารถ ทักษะของประชาชนในดานสาธารณ
สุข เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 77
 ลําดับที่ 5
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 3 บาน
หนองตาล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณ
สุข หมูที่ 3 บานหนองตาล ใหกับกรรมการหมูบาน เพื่อเพิ่มพูน
ความรู  ความสามารถ ทักษะของประชาชนในดานสาธารณ
สุข เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 77
 ลําดับที่ 6

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 4 บาน
หนามแทงนอย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณ
สุข หมูที่ 4 บานหนามแทงนอย ใหกับกรรมการหมูบาน เพื่อเพิ่ม
พูนความรู  ความสามารถ ทักษะของประชาชนในดานสาธารณ
สุข เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 78
 ลําดับที่ 7

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 5 บานคํา
เจริญ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณ
สุข หมูที่ 5 บานคําเจริญ ใหกับกรรมการหมูบาน เพื่อเพิ่มพูน
ความรู  ความสามารถ ทักษะของประชาชนในดานสาธารณ
สุข เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 78
 ลําดับที่ 8
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 6 บานทุง
ปลากัดใหญ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณ
สุข หมูที่ 6 บานทุงปลากัดใหญ ใหกับกรรมการหมูบาน เพื่อเพิ่ม
พูนความรู  ความสามารถ ทักษะของประชาชนในดานสาธารณ
สุข เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 78
 ลําดับที่ 9

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 7 บาน
หนองบัวแพ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณ
สุข หมูที่ 7 บานหนองบัวแพ ใหกับกรรมการหมูบาน เพื่อเพิ่มพูน
ความรู  ความสามารถ ทักษะของประชาชนในดานสาธารณ
สุข เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 79
 ลําดับที่ 10

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 8 บานทุง
ปลากัดนอย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณ
สุข หมูที่ 8 บานทุงปลากัดนอย ใหกับกรรมการหมูบาน เพื่อเพิ่ม
พูนความรู  ความสามารถ ทักษะของประชาชนในดานสาธารณ
สุข เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 79
 ลําดับที่ 11
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 9 บานโพธิ์
ชัย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณ
สุข หมูที่ 9 บานโพธิ์ชัย ใหกับกรรมการหมูบาน เพื่อเพิ่มพูนความ
รู  ความสามารถ ทักษะของประชาชนในดานสาธารณสุข เปนไป
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 79
 ลําดับที่ 12

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 522,096 บาท

งบบุคลากร รวม 522,096 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 522,096 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 362,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1) นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 135,456 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางจํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1) ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1) ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการจัดสวัสดิการและกิจกรรมผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมการจัดสวัสดิการและ
กิจกรรมผูสูงอายุ โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คา
วัสดุ  เครื่องเขียนอุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการ
จัดทําโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 69
 ลําดับที่ 4

โครงการฝึกอบรมการสงเสริมอาชีพแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูป่วยเอดส 
ผูดอยโอกาส กลุมสตรี และประชาชนทั่วไป

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมการสงเสริมอาชีพแก
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูป่วยเอดส ผูดอยโอกาส กลุมสตรี และ
ประชาชนทั่วไป โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการ
จัดทําโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 68
 ลําดับที่ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,029,412 บาท

งบบุคลากร รวม 1,509,912 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,509,912 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 684,840 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1) ผูอํานวยการกองชาง
2) นายชางโยธาชํานาญงาน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลตําแหนงผู
อํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาทตอเดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 710,412 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
2) ผูชวยนายชางเขียนแบบ
3) ผูชวยเจาพนักงานประปา
4) ผูชวยเจาพนักงานไฟฟ้า
5) คนงานทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,660 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง จํานวน 5
 อัตรา ดังนี้
1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
2) ผูชวยนายชางเขียนแบบ
3) ผูชวยเจาพนักงานประปา
4) ผูชวยเจาพนักงานไฟฟ้า
5) คนงานทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 485,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
1) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง
2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้ง
จากองคการบริหารสวนตําบลที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบหรือตาม
กฎหมายกําหนด เชน คณะกรรมการตรวจการจาง คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบล หรือคณะกรรมการ
อื่นที่ปฏิบัติงานใหแกองคการบริหารสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พนักงานสวนตําบลลูกจางพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2549 หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซัก
ฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวสารทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงาน
จาง เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาหองพัก คา
พาหนะ เปนตน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2549
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน อาคารสํานักงาน ถนน ทอระบายน้ํา ฯลฯ เปนไปตาม
ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน ปากกา ดินสอ กระดาษ ไม
บรรทัด ฯลฯ รายจายซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานหรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซม
แลวไมคุมคาและสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้น
เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตสไฟฟ้า เปนตน รายจายซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานหรือ
เมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซม
ใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคาและสิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน น้ํายาดับ
กลิ่น แปรงไมกวาด มีด ถังน้ํา จาน ชอน เปนตน รายจายซึ่งสิ่ง
ของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุกาใชงานไมยืน
นานหรือเมื่อหรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา
และสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุกอสราง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ปูน ทราย สี ทินเนอร กระเบื้อง
สังกะสี ฯลฯ รายจายซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานหรือเมื่อหรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคาและสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทป
บันทึก ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร เมาส แป้น
พิมพ ฯลฯ รายจายซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานหรือเมื่อหรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคาและสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 34,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อนจํานวน 1 หลัง (สืบราคา
ตามทองตลาด) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 50 ลําดับที่ 22

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดังนี้
- มีหนวยปละมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
    1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB  หรือ
    2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผล แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
    3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Dive ขนาดความจุไมนอย
กวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 49 ลําดับที่ 14
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,676,749 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,676,749 บาท

เงินอุดหนุน รวม 1,676,749 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 1 บานถอน ซอยบานนายบัว
พานไปโรงน้ําดื่ม

จํานวน 488,384 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 1
 บานถอน ซอยบานนายบัวพานไปโรงน้ําดื่ม ใหกับการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค  สาขาสวางแดนดิน เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี้
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และ
มาตรา 17
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 45
 ลําดับที่ 5

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 4 บานหนามแทงนอย ไปบาน
คําเจริญ หมูที่ 5

จํานวน 386,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 4
 บานหนามแทงนอย ไปบานคําเจริญ หมูที่ 5 ใหกับการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค  สาขาสวางแดนดิน เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี้
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และ
มาตรา 17
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 45
 ลําดับที่ 9
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 7 บานหนองบัวแพ ไปบานทุง
ปลากัดนอย หมูที่ 8 (ถนนลาดยาง)

จํานวน 493,953 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 7
 บานหนองบัวแพ ไปบานทุงปลากัดนอย หมูที่ 8 (ถนนลาด
ยาง) ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค  สาขาสวางแดนดิน เปนไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และ
มาตรา 17
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 6 ลําดับที่ 8

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 8 บานทุงปลากัดนอย เสนทาง
ไปบานหนองบัวแพ หมูที่ 7

จํานวน 200,011 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 8
 บานทุงปลากัดนอย เสนทางไปบานหนองบัวแพ หมูที่ 7 ใหกับ
การไฟฟ้าสวนภูมิภาค  สาขาสวางแดนดิน เปนไปตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการดังนี้
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และ
มาตรา 17
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 7 ลําดับที่ 10
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมูบาน หมู 9 บานโพธิ์ชัย จํานวน 108,281 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายใน
หมูบาน หมู 9 บานโพธิ์ชัย ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค  สาขา
สวางแดนดิน เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และ
มาตรา 17
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2563 หนาที่ 4 ลําดับที่ 1

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนา
ทองถิ่น โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 81 ลําดับที่ 1
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โครงการจัดทําและทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดทําและทบทวนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว179 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2562 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนาที่ 82 ลําดับที่ 5

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0816.5
/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0810.6/ว1463
 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุดที่ มท 0810.6
/ว3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0816.3/ว1331
 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 81
 ลําดับที่ 3
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โครงการสงเสริมความรู การพิทักษและคุมครองสิทธิสตรี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริมความรู การพิทักษ
และคุมครองสิทธิสตรี โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย
โครงการ คาวัสดุ  เครื่องเขียน อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 82
 ลําดับที่ 7

โครงการสงเสริมความรู คุณแมวัยใส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมความรู คุณแมวัย
ใส โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ คาวัสดุ เครื่อง
เขียน อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 34 ลําดับที่ 1
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 83 ลําดับ
ที่ 1

โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันในระดับตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันใน
ระดับตางๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หนาที่ 83 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุกีฬา เชน ลูก
ฟุตบอล ตะกรอ เปตอง ลูกวอลเลยบอล ฯลฯ รายจายซึ่งสิ่งของ
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอม
แซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคาและสิ่งของที่
โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เปน
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 60,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมประกวดโคมบัวบูชา 
ประเภทตกแตงรถยนตขบวนแห และกิจกรรมประกวดโต๊ะหมูบูชา
พระ เนื่องในโอกาสสัปดาหวันวิสาขบูชา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินใหแกองคการบริหารสวนตําบลตาลเนิ้งสําหรับ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมประกวดโคมบัวบูชา ประเภทตกแตงรถ
ยนตขบวนแห และกิจกรรมประกวดโต๊ะหมูบูชาพระ เนื่องใน
โอกาสสัปดาหวันวิสาขบูชา โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 96
 ลําดับที่ 13

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสักการะหลวงพอองคดํา งามล้ําประเพณี ชมของดีเมือง
สวางแดนดิน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินใหแกสภาวัฒนธรรมอําเภอสวางแดนดินสําหรับ
สนับสนุนโครงการสักการะหลวงพอองคดํา งามล้ําประเพณี ชม
ของดีเมืองสวางแดนดิน โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 35 ลําดับที่ 1
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,513,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางออกแบบ คาจางควบคุมงานที่จายใหแก
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาสิ่งกอสราง โดย
สิ่งกอสรางนั้นเปนอาคารหรือการดําเนินการที่อยูในขายของการ
ควบคุมอาคาร ตาม พรบ.วิศวกร และ พรบ. สถาปนิก ซึ่งอยูนอก
เหนือลักษณะงานที่บุคลากรในกองชาง อบต.บานถอน จะ
สามารถดําเนินการได
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

งบลงทุน รวม 4,508,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,508,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก

โครงการตอเติม/ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลบานถอน

จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุง ตอเติมอาคารสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน พรอมงานรื้อถอนและซอม
แซมอาคารสํานักงาน พรอมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนเลข
ที่ 15/2564 ที่องคการบริหารสวนตําบลบานถอนกําหนด เปนไป
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และ
มาตรา 17 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 13 ลําดับที่ 1
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานโคกเจริญ 
ซอยบานผูชวยพุท

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 10 บานโคกเจริญ ซอยบานผูชวยพุท
กวาง 4.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง
ลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอย
กวา 376.00 ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนเลข
ที่ 13/2564 ที่องคการบริหารสวนตําบลบานถอนกําหนด เปนไป
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และ
มาตรา 17 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 17 ลําดับที่ 19

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานโคกเจริญ 
ซอยโรงน้ําแข็ง

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 10 บานโคกเจริญ ซอยโรงน้ําแข็ง
กวาง 4.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง
ลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอย
กวา 376.00 ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนเลข
ที่ 12/2564 ที่องคการบริหารสวนตําบลบานถอนกําหนด เปนไป
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และ
มาตรา 17 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 17 ลําดับที่ 18
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บานหนามแทง
ใหญ เสนบานนางดวงดาว ระยับศรี

จํานวน 136,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 2 บานหนามแทงใหญ เสนบานนางดวงดาว ระยับ
ศรี กวาง 3.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 207.00 ตารางเมตร และใสทอระบายน้ํา
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร จํานวน 5 ทอน พรอมป้าย
โครงการ ตามแบบแปลนเลขที่ 01/2564 ที่องคการบริหารสวน
ตําบลบานถอนกําหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 13 ลําดับที่ 4

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บานหนองตาล 
เสนขางศาลาประชาคม

จํานวน 267,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 3 บานหนองตาล เสนขางศาลาประชาคม กวาง 4
 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขาง
ละ 0.50 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 396.00 ตาราง
เมตร และใสทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30
 เมตร จํานวน 6 ทอน พรอมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนเลข
ที่ 05/2564 ที่องคการบริหารสวนตําบลบานถอนกําหนด เปนไป
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 และมาตรา 17 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 26 ลําดับที่ 52
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บานคําเจริญ จาก
บานนายบุญสง-บานผูชวยวิ

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 5 บานคําเจริญ จากบานนายบุญสง-บานผูชวย
วิ กวาง 4.00 เมตร ยาว 186.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง
ลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอย
กวา 744.00 ตารางเมตร และใสทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.30 เมตร จํานวน 7 ทอน พรอมป้ายโครงการ ตามแบบ
แปลนเลขที่ 08/2564 ที่องคการบริหารสวนตําบลบานถอ
นกําหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 15 ลําดับ
ที่ 9

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานทุงปลากัด
นอย ไปบานคําเจริญ หมูที่ 5

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 8 บานทุงปลากัดนอย ไปบานคําเจริญ หมู
ที่ 5 กวาง 4.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล
ทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอย
กวา 452.00 ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนเลข
ที่ 10/2564 ที่องคการบริหารสวนตําบลบานถอนกําหนด เปนไป
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และ
มาตรา 17 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 16 ลําดับที่ 15
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โครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานหนามแทงใหญ หมูที่ 
2 จากนานายสุริยันต ใจธรรม - นานางจอมมณี หอมพิทักษ

จํานวน 52,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อการ
เกษตร บานหนามแทงใหญ หมูที่ 2 พรอมเกรดเดอร จากนานาย
สุริยันต ใจธรรม - นานางจอมมณี หอมพิทักษ
-ระยะที่ 1 กวาง 4.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20
 เมตร ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 872.00 ลูกบาศกเมตร และใสทอ
ระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร จํานวน 6 ทอน
-ระยะที่ 2 กวาง 3.50 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20
 เมตร ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 455.00 ลูกบาศกเมตร และใสทอ
ระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร จํานวน 6
 ทอน พรอมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนเลขที่ 03/2564 ที่
องคการบริหารสวนตําบลบานถอนกําหนด เปนไปตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 21 ลําดับที่ 33

โครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานหนามแทงใหญ หมูที่ 
2 เสนบานแมสูน บุตรเทพ-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนามแทงนอย

จํานวน 136,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อการ
เกษตร บานหนามแทงใหญ หมูที่ 2 พรอมเกรดเดอร เสนบานแม
สูน บุตรเทพ-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนามแทงนอย
-ระยะที่ 1 กวาง 3.50 เมตร ยาว 25.80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20
 เมตร ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 90.30 ลูกบาศกเมตร และใสทอ
ระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร จํานวน 5 ทอน
-ระยะที่ 2 กวาง 6.00 เมตร ยาว178.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20
 เมตร ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 1,069.20 ลูกบาศกเมตร และใส
ทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 24
 ทอน พรอมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนเลขที่ 02/2564 ที่
องคการบริหารสวนตําบลบานถอนกําหนด เปนไปตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 21 ลําดับที่ 32
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โครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 4 บานหนามแทง
นอย ไป หมูที่ 2 บานหนามแทงใหญ

จํานวน 117,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อการ
เกษตร หมูที่ 4 บานหนามแทงนอย ไป หมูที่ 2 บานหนามแทง
ใหญ พรอมเกรดเดอร กวาง 6.00 เมตร ยาว 204.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 1,224.00 ลูกบาศก
เมตร พรอมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนเลขที่ 07/2564 ที่
องคการบริหารสวนตําบลบานถอนกําหนด เปนไปตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 22 ลําดับที่ 37

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บาน
หนามแทงใหญ จากปัมน้ํามัน - บานนางถนอม แกวทาสี

จํานวน 176,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป หมูที่ 2 บาน
หนามแทงใหญ จากปัมน้ํามัน - บานนางถนอม แกว
ทาสี กวาง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 97.00 เมตร พรอม
ป้ายโครงการ ตามแบบแปลนเลขที่ 04/2564 ที่องคการบริหาร
สวนตําบลบานถอนกําหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 18 ลําดับที่ 21
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บาน
หนองตาล จากบานนายสาม-บานนางแกว ไชยยงค

จํานวน 233,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป หมูที่ 3 บาน
หนองตาล จากบานนายสาม-บานนางแกว ไชย
ยงค กวาง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 129.00 เมตร พรอม
ป้ายโครงการ ตามแบบแปลนเลขที่ 06/2564 ที่องคการบริหาร
สวนตําบลบานถอนกําหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 18 ลําดับที่ 22

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานทุง
ปลากัดใหญ จากหนารานโสภาการคา-หนาบานนางบุญเลิศ

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป หมูที่ 6 บาน
ทุงปลากัดใหญ จากหนารานโสภาการคา-หนาบานนางบุญ
เลิศ กวาง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 277.00 เมตร พรอม
ป้ายโครงการ ตามแบบแปลนเลขที่ 09/2564 ที่องคการบริหาร
สวนตําบลบานถอนกําหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 19 ลําดับที่ 25
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บานโพธิ์
ชัย จากบานนายทวี-บานนางพอ และ บานแมมะ-บานนายวันชัย

จํานวน 391,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป หมูที่ 9 บาน
โพธิ์ชัย จากบานนายทวี-บานนางพอ และ บานแมมะ-บานนายวัน
ชัย กวาง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 217.00 เมตร พรอม
ป้ายโครงการ ตามแบบแปลนเลขที่ 11/2564 ที่องคการบริหาร
สวนตําบลบานถอนกําหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 20 ลําดับที่ 28

โครงการซอมแซมถนนลูกรังรอบตําบล หมูที่ 1-10 พรอมเกรดเดอร จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการซอมแซมถนนลูกรังรอบตําบล หมู
ที่ 1-10 พรอมเกรดเดอร ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 3,504
 ลูกบาศกเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ 14/2564 ที่องคการบริหาร
สวนตําบลบานถอนกําหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 54 ลําดับที่ 28

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 564,320 บาท

งบบุคลากร รวม 544,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 544,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1) นักวิชาการเกษตร

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 189,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางจํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1) ผูชวยนักวิชาการเกษตร
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งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน ปุย ยาป้องกันและกําจัด
แมลง เคียว จอบหมุน จานพรวน เปนตน รายจายซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานหรือ
เมื่อหรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถ
ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคาและสิ่งของ
ที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เปน
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 89 ลําดับที่ 2
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ (อพ.สธ.)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ (อพ.สธ.) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0891.4
/ว164  ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1470
  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.6
/ว1425  ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 11

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน ระบบประปาหมูบาน ทอสงน้ํา ฯลฯ เปน
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,198,885 บาท

งบกลาง รวม 12,198,885 บาท
งบกลาง รวม 12,198,885 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 235,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรารอยละหา
พรอมหักคาตอบแทนพนักงานจางสงเปนเงินสมทบในอัตราเดียว
กันดวยโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดังนี้
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1620
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเปนรายปี ในอัตรารอย
ละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี เพื่อใหความคุมครองแก
ลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญเสีย อันเนื่องมาก
จากการทํางานใหแกนายจาง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ พระราช
บัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,209,200 บาท

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มี
คุณสมบัติครบถวนและไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไวแลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพราย
เดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุโดยมีผูสูงอายุจํานวน 1,064
 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) อายุ 60-69 ปี  จํานวน 715 คน ๆ ละ 600 บาท จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 5,148,000 คน
2) อายุ 70-79 ปี  จํานวน 263 คน ๆ ละ 700 บาท จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 2,209,200 คน
3) อายุ 80-89 ปี  จํานวน 75 คน ๆ ละ 800 บาท จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 720,000 คน
4) อายุ 90 ปีขึ้นไป  จํานวน 19 คน ๆ ละ 1,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 132,000 คน
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ
การจายเบี้ยผูสูงอายุขององคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552
 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 รวมถึงหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวของ

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,899,200 บาท

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคนพิการที่มีสิทธิ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแลวโดยมีรายละเอียดดังนี้้
1) อายุต่ํากวา 18 ปี จํานวน 20 คน ๆ ละ 1,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 240,000 บาท
2) อายุ 18 ปี ขึ้นไป จํานวน 227 คน ๆ ละ 800 บาท จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 2,659,200 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ
การจายเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคการปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2553 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 รวมถึง
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 180,000 บาท

เพื่อสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการ
วินิจฉัยแลวและมีความเปนอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผูดูแลไม
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองไดโดยผูป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได
รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอ
เดือน จํานวน 30 คน จํานวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว684 ลงวัน
ที 21 กุมภาพันธ 2562 รวมถึงหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ

สํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
การบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทา
นั้น เชน การป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก ไฟ
ป่า หมอกควัน และโรคติดตอ เปนตน 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และทีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684
  ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว2145  ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768
  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว516  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว1632
  ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว4014
  ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
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- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว1482
  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว305
  ลงวันที่ 22 มกราคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว588  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว1273  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว4967  ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.3/ว4930  ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว5141  ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว1022
  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1179  ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว1656  ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสือจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เปนตน โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 225,485 บาท
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เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อสนับสนุน
การจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ สถานบริกา หนวยงาน
สาธารณสุข หนวยงานอื่น องคกรหรือกลุมประชาชน เพื่อให
บุคคลสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมตาม
ความพรอม ความเหมาะสมและความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่นหรือพื้นที่
1) จัดสรรใหเทศบาล/อบต. 45 บาท/ประชากรในพืนที่
2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมทบเงินเขากองทุนหลักประกัน
สุขภาพไมนอยกวารอยละ 50 ของเงินที่ไดรับจัดสรรจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0819.2/ว1212 ลงวัน
ที่ 20 เมษายน 2563 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

5,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

225,485

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 180,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

235,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,209,200

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

230,000

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,899,200

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

5,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

225,485

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 180,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

235,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,209,200

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

230,000

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,899,200

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,800,000 1,800,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 189,000 710,412 135,456

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

72,660 24,000

เงินเดือนพนักงาน 355,320 684,840 362,640

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,261,968 364,548 2,045,520 4,706,904

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

85,620 60,000 193,980 436,260

เงินเดือนพนักงาน 2,096,496 375,120 4,431,300 8,305,716

เงินวิทยฐานะ 84,000 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 210,000 294,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 100,000 170,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

120,000 50,000 100,000 491,000 811,000

ค่าเช่าบ้าน 108,000 108,000 216,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 10,000 25,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 220,000 558,000 788,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง

5,000

สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานวันสําคัญต่างๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

- โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านถ่อน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง

5,000

สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์

5,000 5,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานวันสําคัญต่างๆ

30,000 30,000

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

30,000 50,000 80,000

- โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

100,000 130,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านถ่อน

400,000 400,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2563  11:35:20 หน้า : 6/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

100,000

โครงการจัดทํา/ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น

20,000

โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ

10,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันในระดับ
ต่างๆ

30,000

โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบภัยธรรมชาติ

โครงการเตรียมการรับ
เสด็จ งานรัฐพิธี

โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ

10,000

โครงการป้องกันโรคไข้
เลือดออกและโรคติดต่อ
ที่นําโดยยุงเป็นพาหะ

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

100,000

โครงการจัดทํา/ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น

20,000

โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ

10,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันในระดับ
ต่างๆ

30,000

โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบภัยธรรมชาติ

100,000 100,000

โครงการเตรียมการรับ
เสด็จ งานรัฐพิธี

30,000 30,000

โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

50,000 50,000

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ

10,000

โครงการป้องกันโรคไข้
เลือดออกและโรคติดต่อ
ที่นําโดยยุงเป็นพาหะ

20,000 20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อรวมทั้ง
โรคอุบัติใหม่

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

โครงการฝึกอบรมการ
จัดสวัสดิการและ
กิจกรรมผู้สูงอายุ

20,000

โครงการฝึกอบรมการ
ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี 
และประชาชนทั่วไป

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบล
บ้านถ่อน

โครงการฝึกอบรมซ้อม
แผนป้องกันภัยและ
ระงับอัคคีภัย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อรวมทั้ง
โรคอุบัติใหม่

25,000 25,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมการ
จัดสวัสดิการและ
กิจกรรมผู้สูงอายุ

20,000

โครงการฝึกอบรมการ
ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี 
และประชาชนทั่วไป

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบล
บ้านถ่อน

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมซ้อม
แผนป้องกันภัยและ
ระงับอัคคีภัย

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานครู ผู้ดูแลเด็ก 
กรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

โครงการรณรงค์และส่ง
เสริมการคัดแยกขยะที่
ต้นทาง

โครงการส่งเสริมความรู้ 
การพิทักษ์และคุ้มครอง
สิทธิสตรี

10,000

โครงการส่งเสริมความรู้ 
คุณแม่วัยใส

10,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

โครงการส่งเสริมทักษะ
และพัฒนาการเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานครู ผู้ดูแลเด็ก 
กรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

15,000 15,000

โครงการรณรงค์และส่ง
เสริมการคัดแยกขยะที่
ต้นทาง

20,000 20,000

โครงการส่งเสริมความรู้ 
การพิทักษ์และคุ้มครอง
สิทธิสตรี

10,000

โครงการส่งเสริมความรู้ 
คุณแม่วัยใส

10,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมทักษะ
และพัฒนาการเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

15,000 15,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,621,500 1,621,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ (อพ.สธ.)

10,000

โครงการอบรมความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายเบื้อง
ต้นและ พรบ.ข้อมูลข่าว
สารของราชการเกี่ยวกับ
การบริหารท้องถิ่น

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพ อปพร.

โครงกาารปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วันที่พิมพ์ : 25/8/2563  11:35:20 หน้า : 13/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

45,000 45,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ (อพ.สธ.)

10,000

โครงการอบรมความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายเบื้อง
ต้นและ พรบ.ข้อมูลข่าว
สารของราชการเกี่ยวกับ
การบริหารท้องถิ่น

20,000 20,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพ อปพร.

30,000 30,000

โครงกาารปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

50,000 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 250,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 80,000 130,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000 20,000 73,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 90,000

วัสดุสํานักงาน 40,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศแบบแยกส่วน  
(แบบแขวน)  ขนาด 
24,000 บีทียู

ค่าจัดซื้อตู้กระจกบาน
เลื่อน

4,500

วันที่พิมพ์ : 25/8/2563  11:35:20 หน้า : 15/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 50,000 90,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000 30,000 70,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,782,066 1,782,066

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 90,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 100,000 170,000

วัสดุอื่น 5,100 30,000 35,100

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

150,000 150,000

ค่าไฟฟ้า 450,000 450,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศแบบแยกส่วน  
(แบบแขวน)  ขนาด 
24,000 บีทียู

32,400 32,400

ค่าจัดซื้อตู้กระจกบาน
เลื่อน

4,500 9,000 18,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารบานทึบ 2 บาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน

เครื่องพิมพ์ 
multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล

30,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง
ภายในอาคาร

ค่าจัดซื้อสายส่งน้ําแบบ
ยาง 3 ชั้น ขนาด 1.5 
นิ้ว ยาว 20 เมตร

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารบานทึบ 2 บาน

11,600 11,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน

17,000 17,000

เครื่องพิมพ์ 
multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)

7,500 7,500

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

2,600 2,600

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล

30,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง
ภายในอาคาร

38,000 38,000

ค่าจัดซื้อสายส่งน้ําแบบ
ยาง 3 ชั้น ขนาด 1.5 
นิ้ว ยาว 20 เมตร

40,000 40,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้าง
ถนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาล 
เส้นข้างศาลาประชาคม

267,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 10 บ้านโคกเจริญ 
ซอยบ้านผู้ช่วยพุท

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 10 บ้านโคกเจริญ 
ซอยโรงน้ําแข็ง

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 2 บ้านหนามแท่ง
ใหญ่ เส้นบ้านนางดวง
ดาว ระยับศรี

136,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 5 บ้านคําเจริญ จาก
บ้านนายบุญส่ง-บ้านผู้
ช่วยวิ

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้าง
ถนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาล 
เส้นข้างศาลาประชาคม

267,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 10 บ้านโคกเจริญ 
ซอยบ้านผู้ช่วยพุท

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 10 บ้านโคกเจริญ 
ซอยโรงน้ําแข็ง

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 2 บ้านหนามแท่ง
ใหญ่ เส้นบ้านนางดวง
ดาว ระยับศรี

136,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 5 บ้านคําเจริญ จาก
บ้านนายบุญส่ง-บ้านผู้
ช่วยวิ

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 8 บ้านทุ่งปลากัดน้อย 
ไปบ้านคําเจริญ หมู่ที่ 5

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนามแท่งใหญ่ หมู่
ที่ 2 จากนานายสุริยันต์ 
ใจธรรม - นานางจอม
มณี หอมพิทักษ์

52,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนามแท่งใหญ่ หมู่
ที่ 2 เส้นบ้านแม่สูน 
บุตรเทพ-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนามแท่ง
น้อย

136,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่
ที่ 4 บ้านหนามแท่งน้อย 
ไป หมู่ที่ 2 บ้านหนาม
แท่งใหญ่

117,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 8 บ้านทุ่งปลากัดน้อย 
ไปบ้านคําเจริญ หมู่ที่ 5

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนามแท่งใหญ่ หมู่
ที่ 2 จากนานายสุริยันต์ 
ใจธรรม - นานางจอม
มณี หอมพิทักษ์

52,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนามแท่งใหญ่ หมู่
ที่ 2 เส้นบ้านแม่สูน 
บุตรเทพ-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนามแท่ง
น้อย

136,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่
ที่ 4 บ้านหนามแท่งน้อย 
ไป หมู่ที่ 2 บ้านหนาม
แท่งใหญ่

117,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้าน
หนามแท่งใหญ่ จากปั๊ม
น้ํามัน - บ้านนางถนอม 
แก้วทาสี

176,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้าน
หนองตาล จากบ้านนาย
สาม-บ้านนางแก้ว ไชย
ยงค์

233,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง
ปลากัดใหญ่ จากหน้า
ร้านโสภาการค้า-หน้า
บ้านนางบุญเลิศ

500,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์
ชัย จากบ้านนาย
ทวี-บ้านนางพอ และ 
บ้านแม่มะ-บ้านนายวัน
ชัย

391,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้าน
หนามแท่งใหญ่ จากปั๊ม
น้ํามัน - บ้านนางถนอม 
แก้วทาสี

176,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้าน
หนองตาล จากบ้านนาย
สาม-บ้านนางแก้ว ไชย
ยงค์

233,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง
ปลากัดใหญ่ จากหน้า
ร้านโสภาการค้า-หน้า
บ้านนางบุญเลิศ

500,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์
ชัย จากบ้านนาย
ทวี-บ้านนางพอ และ 
บ้านแม่มะ-บ้านนายวัน
ชัย

391,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังรอบตําบล หมู่ที่ 
1-10 พร้อมเกรเดอร์

400,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บ้านพัก

โครงการต่อเติม/ปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้าน
ถ่อน

800,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
จ้างที่ปรึกษาให้แก่
หน่วยงานราชการหรือ
องค์กรอื่นๆ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการขอรับการสนับ
สนุนการจัดงานรัฐพิธี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังรอบตําบล หมู่ที่ 
1-10 พร้อมเกรเดอร์

400,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บ้านพัก

โครงการต่อเติม/ปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้าน
ถ่อน

800,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
จ้างที่ปรึกษาให้แก่
หน่วยงานราชการหรือ
องค์กรอื่นๆ

30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการขอรับการสนับ
สนุนการจัดงานรัฐพิธี

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

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอรับสนับสนุน
งบประมาณกิจกรรม
ประกวดโคมบัวบูชา 
ประเภทตกแต่งรถยนต์
ขบวนแห่ และกิจกรรม
ประกวดโต๊ะหมู่บูชา
พระ เนื่องในโอกาส
สัปดาห์วันวิสาขบูชา

10,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง)

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1 
บ้านถ่อน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 10 
บ้านโคกเจริญ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอรับสนับสนุน
งบประมาณกิจกรรม
ประกวดโคมบัวบูชา 
ประเภทตกแต่งรถยนต์
ขบวนแห่ และกิจกรรม
ประกวดโต๊ะหมู่บูชา
พระ เนื่องในโอกาส
สัปดาห์วันวิสาขบูชา

10,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง)

7,000 7,000

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1 
บ้านถ่อน

20,000 20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 10 
บ้านโคกเจริญ

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

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 2 
บ้านหนามแท่งใหญ่

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 3 
บ้านหนองตาล

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 4 
บ้านหนามแท่งน้อย

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 5 
บ้านคําเจริญ

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 6 
บ้านทุ่งปลากัดใหญ่

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 7 
บ้านหนองบัวแพ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 2 
บ้านหนามแท่งใหญ่

20,000 20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 3 
บ้านหนองตาล

20,000 20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 4 
บ้านหนามแท่งน้อย

20,000 20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 5 
บ้านคําเจริญ

20,000 20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 6 
บ้านทุ่งปลากัดใหญ่

20,000 20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 7 
บ้านหนองบัวแพ

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

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 8 
บ้านทุ่งปลากัดน้อย

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 9 
บ้านโพธิ์ชัย

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการรวมน้ําใจต้าน
ภัยยามยาก

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หมู่ที่ 1 บ้านถ่อ
น ซอยบ้านนายบัวพาน
ไปโรงน้ําดื่ม

488,384

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หมู่ที่ 4 บ้าน
หนามแท่งน้อย ไปบ้าน
คําเจริญ หมู่ที่ 5

386,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 8 
บ้านทุ่งปลากัดน้อย

20,000 20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 9 
บ้านโพธิ์ชัย

20,000 20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการรวมน้ําใจต้าน
ภัยยามยาก

15,000 15,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หมู่ที่ 1 บ้านถ่อ
น ซอยบ้านนายบัวพาน
ไปโรงน้ําดื่ม

488,384

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หมู่ที่ 4 บ้าน
หนามแท่งน้อย ไปบ้าน
คําเจริญ หมู่ที่ 5

386,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองบัวแพ ไปบ้านทุ่ง
ปลากัดน้อย หมู่ที่ 8 
(ถนนลาดยาง)

493,953

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หมู่ที่ 8 บ้านทุ่ง
ปลากัดน้อย เส้นทางไป
บ้านหนองบัวแพ หมู่ที่ 
7

200,011

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 9 บ้านโพธิ์ชัย

108,281

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

โครงการสักการะหลวง
พ่อองค์ดํา งามล้ํา
ประเพณี ชมของดีเมือง
สว่างแดนดิน

50,000

รวม 12,198,885 50,000 584,320 4,513,000 240,000 70,000 3,706,161 562,096
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองบัวแพ ไปบ้านทุ่ง
ปลากัดน้อย หมู่ที่ 8 
(ถนนลาดยาง)

493,953

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หมู่ที่ 8 บ้านทุ่ง
ปลากัดน้อย เส้นทางไป
บ้านหนองบัวแพ หมู่ที่ 
7

200,011

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 9 บ้านโพธิ์ชัย

108,281

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

2,840,000 2,840,000

โครงการสักการะหลวง
พ่อองค์ดํา งามล้ํา
ประเพณี ชมของดีเมือง
สว่างแดนดิน

50,000

รวม 475,000 10,566,150 1,275,768 12,758,620 47,000,000
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