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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลบึงพะไล
อําเภอแกงสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบึงพะไล

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบึงพะไล จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบึงพะไลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลบึงพะไล จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 84,333,136.68 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 66,304,526.50 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 30,185,023.36 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ รวม 
3,149,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม 219,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 59,891,506.95 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 30,470.22 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 86,214.37 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 458,159.52 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 73,492.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 1,200.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 24,538,988.89 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 34,702,981.95 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 143,274.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 44,253,878.89 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 17,252,850.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 14,261,043.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,826,880.85 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,826,500.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,086,605.04 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 143,274.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 5,651,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบึงพะไล
อําเภอแกงสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 30,470.22 290,000.00 76,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

86,214.37 166,500.00 164,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 458,159.52 300,000.00 200,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

73,492.00 50,000.00 70,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 1,200.00 3,500.00 3,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 649,536.11 810,000.00 513,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 24,538,988.89 27,690,000.00 26,387,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

24,538,988.89 27,690,000.00 26,387,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 34,702,981.95 33,500,000.00 34,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

34,702,981.95 33,500,000.00 34,500,000.00

รวม 59,891,506.95 62,000,000.00 61,400,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบึงพะไล
อําเภอแกงสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 17,252,850.00 20,125,920.00 19,692,000.00

งบบุคลากร 14,261,043.00 18,492,240.00 18,589,900.00

งบดําเนินงาน 7,826,880.85 13,429,840.00 12,295,000.00

งบลงทุน 1,826,500.00 6,527,000.00 7,444,100.00

งบเงินอุดหนุน 3,086,605.04 3,300,000.00 3,354,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 125,000.00 25,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 44,253,878.89 62,000,000.00 61,400,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลบึงพะไล

อําเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลบึงพะไล
อําเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,094,640

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 494,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,748,027

แผนงานสาธารณสุข 815,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 944,640

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 660,560

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 395,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,607,933

แผนงานการเกษตร 947,600

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 19,692,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 61,400,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลบึงพะไล

อําเภอแกงสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 19,692,000 19,692,000
    งบกลาง 19,692,000 19,692,000

หนา : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,127,120 396,300 2,371,160 349,560 10,244,140
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,435,120 0 0 0 3,435,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,692,000 396,300 2,371,160 349,560 6,809,020

งบดําเนินงาน 3,808,000 70,000 811,000 48,000 4,737,000
    คาตอบแทน 1,037,000 70,000 356,000 48,000 1,511,000

    คาใชสอย 1,985,000 0 300,000 0 2,285,000

    คาวัสดุ 355,000 0 130,000 0 485,000

    คาสาธารณูปโภค 431,000 0 25,000 0 456,000

งบลงทุน 46,700 0 11,800 0 58,500
    คาครุภัณฑ 46,700 0 11,800 0 58,500

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

งบรายจ่ายอื่น 25,000 0 0 0 25,000
    รายจายอื่น 25,000 0 0 0 25,000

รวม 11,036,820 466,300 3,193,960 397,560 15,094,640

หนา : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 264,600 264,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 264,600 264,600

งบดําเนินงาน 230,000 230,000
    คาตอบแทน 80,000 80,000

    คาใชสอย 100,000 100,000

    คาวัสดุ 50,000 50,000

รวม 494,600 494,600

หนา : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,216,027 3,740,000 4,956,027
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,216,027 3,740,000 4,956,027

งบดําเนินงาน 1,110,000 3,608,000 4,718,000
    คาตอบแทน 430,000 38,000 468,000

    คาใชสอย 380,000 1,670,000 2,050,000

    คาวัสดุ 200,000 1,900,000 2,100,000

    คาสาธารณูปโภค 100,000 0 100,000

งบลงทุน 50,000 0 50,000
    คาครุภัณฑ 50,000 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,024,000 3,024,000
    เงินอุดหนุน 0 3,024,000 3,024,000

รวม 2,376,027 10,372,000 12,748,027

หนา : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 515,000 515,000
    คาใชสอย 225,000 225,000

    คาวัสดุ 290,000 290,000

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

รวม 815,000 815,000

หนา : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 464,640 464,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 464,640 464,640

งบดําเนินงาน 470,000 470,000
    คาตอบแทน 255,000 255,000

    คาใชสอย 160,000 160,000

    คาวัสดุ 55,000 55,000

งบลงทุน 10,000 10,000
    คาครุภัณฑ 10,000 10,000

รวม 944,640 944,640

หนา : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 625,560 625,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 625,560 625,560

งบดําเนินงาน 35,000 35,000
    คาตอบแทน 20,000 20,000

    คาใชสอย 15,000 15,000

รวม 660,560 660,560
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 155,000 240,000 395,000
    คาใชสอย 80,000 240,000 320,000

    คาวัสดุ 75,000 0 75,000

รวม 155,000 240,000 395,000

หนา : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 812,000 510,933 1,322,933
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 812,000 510,933 1,322,933

งบดําเนินงาน 962,000 0 962,000
    คาตอบแทน 362,000 0 362,000

    คาใชสอย 160,000 0 160,000

    คาวัสดุ 340,000 0 340,000

    คาสาธารณูปโภค 100,000 0 100,000

งบลงทุน 0 7,323,000 7,323,000
    คาครุภัณฑ 0 315,000 315,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 7,008,000 7,008,000

รวม 1,774,000 7,833,933 9,607,933

หนา : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 712,000 0 712,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 712,000 0 712,000

งบดําเนินงาน 203,000 30,000 233,000
    คาตอบแทน 26,000 0 26,000

    คาใชสอย 145,000 30,000 175,000

    คาวัสดุ 32,000 0 32,000

งบลงทุน 2,600 0 2,600
    คาครุภัณฑ 2,600 0 2,600

รวม 917,600 30,000 947,600

หนา : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,094,640

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 494,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,748,027

แผนงานสาธารณสุข 815,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 944,640

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 660,560

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 395,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,607,933

แผนงานการเกษตร 947,600

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 19,692,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 61,400,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลบึงพะไล และโดยอนุมัติของนายอําเภอแก้งสนามนาง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 61,400,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 61,400,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลบึงพะไล
อําเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา



รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลบึงพะไลปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลบึงพะไลมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

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

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

(นายวันชัย   จันคํา)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลบึงพะไล

อนุมัติ

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

(นายอรุณ   เมฆฉาย)

ตําแหนง นายอําเภอแก้งสนามนาง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลบึงพะไล

อําเภอแกงสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 126,096.86 0.00 130,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 147,983.00 0.00 150,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 14,918.22 0.00 100.00 % 46,000.00
     ภาษีป้าย 2,954.00 15,552.00 10,000.00 200.00 % 30,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 277,033.86 30,470.22 290,000.00 76,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 9,000.00 3,000.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,064.00 1,296.37 5,000.00 -40.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 340.00 670.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 560.00 1,580.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 178,603.00 68,098.00 140,000.00 0.00 % 140,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 6,000.00 0.00 100.00 % 6,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

4,250.00 4,950.00 5,000.00 -100.00 % 0.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 520.00 620.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 500.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 194,837.00 86,214.37 166,500.00 164,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 420,388.15 458,159.52 300,000.00 -33.33 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 420,388.15 458,159.52 300,000.00 200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 67,745.00 73,492.00 50,000.00 40.00 % 70,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 67,745.00 73,492.00 50,000.00 70,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 410.00 1,200.00 500.00 100.00 % 1,000.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 410.00 1,200.00 3,500.00 3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 783,731.21 782,147.64 530,000.00 3.77 % 550,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,864,732.15 10,093,844.73 12,000,000.00 -4.33 % 11,480,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 4,697,321.19 4,728,741.79 5,200,000.00 -1.92 % 5,100,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 255,849.86 273,652.87 300,000.00 -13.33 % 260,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 9,447,897.69 8,256,071.34 9,248,000.00 -5.93 % 8,700,000.00
     คาภาคหลวงแร 132,978.44 129,904.21 130,000.00 0.00 % 130,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 83,232.36 73,262.11 80,000.00 -18.75 % 65,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

103,061.00 199,560.00 200,000.00 -50.00 % 100,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 1,804.20 2,000.00 0.00 % 2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 26,368,803.90 24,538,988.89 27,690,000.00 26,387,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 33,563,400.00 34,702,981.95 33,500,000.00 2.99 % 34,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 33,563,400.00 34,702,981.95 33,500,000.00 34,500,000.00
รวมทุกหมวด 60,892,617.91 59,891,506.95 62,000,000.00 61,400,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบึงพะไล

อําเภอแกงสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 61,400,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 76,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 46,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา ประมาณการตามจํานวนผูอยู
ในขายชําระภาษี

ภาษีป้าย จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา ประมาณการตามจํานวนผูอยู
ในขายชําระภาษี

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 164,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา คาดวาจะมีผูมาขออนุญาตเกี่ยว
กับการขายสุราเทาเดิม

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมา คาดวาจะเก็บคาธรรมเนียมฯ
ไดนอยลง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมา คาดวาจะมีผูมาขออนุญาต
เกี่ยวกับการควบคุมอาคารนอยลง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา คาดวาจะเก็บคาธรรมเนียมฯได
เทาเดิม

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 3,000 บาท

ในปที่ผานมาไมไดประมาณการไว
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คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา คาดวาจะจัดเก็บคาธรรมเนียม
ไดมากขึ้น

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 140,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา คาดวาจะมีผูกระทําผิดสัญญา
เทาเดิม

คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 6,000 บาท

ปที่ผานมาไมไดประมาณการไว

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา คาดวาจะเก็บคาใบอนุญาต
เกี่ยวกับการควบคุมอาคารไดเทาเดิม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมา คาดวาจะมีดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารไดนอยลง

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 70,000 บาท
รายไดจากประปา จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา คาดวาจะเก็บคาบริการไดมาก
ขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 3,000 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา คาดวาจะเก็บคาจําหนายเศษ
ของไดมากขึ้น

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีผูมาขอซื้อ
เอกสารการจัดซื้อจัดจางหรืออัตราคาขายเอกสารการจัดซื้อจัด
จางกําหนดเทาเดิม
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 26,387,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 550,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา โดยใชเกณฑรับจริงในป
ปัจจุบันคาดวาจะไดรับการจัดสรรมากกวาเดิม

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,480,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมา โดยใชเกณฑรับจริงในป
ปัจจุบันคาดวาจะไดรับการจัดสรรนอยลง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 5,100,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาที่ผานมา โดยใชเกณฑรับจริงในป
ปัจจุบันคาดวาจะไดรับการจัดสรรนอยลง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 260,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมา โดยใชเกณฑรับจริงในป
ปัจจุบันคาดวาจะไดรับการจัดสรรนอยลง

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 8,700,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมา โดยใชเกณฑรับจริงในป
ปัจจุบันคาดวาจะไดรับการจัดสรรนอยลง

คาภาคหลวงแร จํานวน 130,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา โดยใชเกณฑรับจริงในป
ปัจจุบันคาดวาจะไดรับการจัดสรรเทาเดิม

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 65,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมา โดยใชเกณฑรับจริงในป
ปัจจุบันคาดวาจะไดรับการจัดสรรนอยลง

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมา โดยใชเกณฑรับจริงในป
ปัจจุบันคาดวาจะไดรับการจัดสรรนอยลง

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา โดยใชเกณฑรับจริงในป
ปัจจุบันคาดวาจะไดรับการจัดสรรเทาเดิม
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 34,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 34,500,000 บาท

ประมาณการโดยใชหลักเกณฑรับจริงในปปัจจุบันคาดวาคณะ
กรรมการกระจายอํานาจจะจัดสรรใหใกลเคียงกับรับจริงในป
ปัจจุบัน

วันที่พิมพ : 30/8/2564  10:34:31 หนา : 4/4

MC COMPUTER
Textbox
30/7/2564



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 142,514 115,965 240,000 -25 % 180,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,984 5,600 10,000 0 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,116,100 12,708,900 14,557,200 2.84 % 14,970,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,977,600 2,969,600 4,080,000 -25 % 3,060,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 24,000 36,000 -16.67 % 30,000

เงินสํารองจาย 76,891 923,785 947,720 -31.2 % 652,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 538,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือท้องที่

185,000 250,000 235,000 0 % 235,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลบึงพะไล

อําเภอแก้งสนามนาง    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

241,200 255,000 570,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 7,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 15,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 15,776,289 17,252,850 20,690,920 19,692,000
รวมงบกลาง 15,776,289 17,252,850 20,690,920 19,692,000
รวมงบกลาง 15,776,289 17,252,850 20,690,920 19,692,000

รวมแผนงานงบกลาง 15,776,289 17,252,850 20,690,920 19,692,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

503,234 499,120 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 41,269 40,946 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 41,269 40,946 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 85,680 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,491,200 2,432,438 2,750,400 0 % 2,750,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,163,372 3,099,130 3,435,120 3,435,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,666,283 2,904,980 3,522,620 -26.19 % 2,600,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 168,000 168,000 0 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 644,129 543,691 873,312 -13.43 % 756,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 66,998 65,063 126,108 -33.39 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,629,410 3,765,734 4,774,040 3,692,000
รวมงบบุคลากร 6,792,782 6,864,864 8,209,160 7,127,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 390,000 79.49 % 700,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 204,800 296,000 420,000 -25.71 % 312,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 19,100 14,050 17,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 223,900 310,050 832,000 1,037,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 271,114 192,890 300,000 16.67 % 350,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 1,500 20,000 -50 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาของรางวัล หรือเงินรางวัล 0 0 6,000 -16.67 % 5,000

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งและการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์

48,000 0 400,000 75 % 700,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

92,054 150,946 250,000 -40 % 150,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

2,000 2,000 2,000 650 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง)  องค์การบริหาร
สวนตําบลบึงพะไล

28,658 0 0 0 % 0

โครงการดอกจานบาน 19,980 17,010 0 100 % 20,000

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ 38,700 0 20,000 150 % 50,000

โครงการปรองดองสมานฉันท์ สร้างความสุ
ขอยางยั่่งยืน

45,500 0 0 0 % 0

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

0 0 40,000 -12.5 % 35,000

โครงการประชุมประชาคมหมูบ้าน 14,000 0 0 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

221,120 228,540 20,000 1,150 % 250,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 10,320 500 5,000 0 % 5,000

โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐและ
กระทรวงมหาดไทย

0 164,420 200,000 -50 % 100,000

โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นให้แก
ประชาชน

14,760 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

13,640 0 15,000 0 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

14,850 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 114,324.76 122,030.4 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 949,020.76 879,836.4 1,478,000 1,985,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 93,652 66,731 80,000 0 % 80,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 3,410 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 38,600 39,790 40,000 -25 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 11,480 0 50,000 -40 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 123,487.7 86,786 200,000 -25 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,600 37,100 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 312,819.7 233,817 450,000 355,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 298,802.74 308,621.03 360,000 -13.89 % 310,000

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

คาบริการโทรศัพท์ 12,991.94 13,507.68 20,000 -20 % 16,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 84,744 50,740.12 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 396,538.68 372,868.83 490,000 431,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบดําเนินงาน 1,882,279.14 1,796,572.23 3,250,000 3,808,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก 0 75,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 30,600 0 75,600 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน 8,400 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะพับหน้าเหล็ก 0 50,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 0 0 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง 0 100,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 29,700 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 11,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน - น้ําเย็น 0 0 7,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 0 0 0 100 % 34,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เครื่องพิมพM์ultifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 0 0 100 % 5,200

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,900 225,000 142,800 46,700
รวมงบลงทุน 50,900 225,000 142,800 46,700

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง)

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

รวมเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000 30,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตางๆ

20,000 0 25,000 0 % 25,000

รวมรายจ่ายอื่น 20,000 0 25,000 25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 20,000 0 25,000 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานบริหารทั่วไป 8,745,961.14 8,916,436.23 11,656,960 11,036,820
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 396,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 396,300
รวมงบบุคลากร 0 0 0 396,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 70,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 70,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 466,300
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 853,376 966,465 1,718,000 -9.2 % 1,560,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

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

คาจ้างลูกจ้างประจํา 209,040 220,020 236,640 6.54 % 252,120

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 415,920 432,000 450,280 4.74 % 471,620

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 53,280 42,120 47,100 -3.57 % 45,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,573,616 1,702,605 2,494,020 2,371,160
รวมงบบุคลากร 1,573,616 1,702,605 2,494,020 2,371,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

19,950 0 250,000 20 % 300,000

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

คาเชาบ้าน 9,000 4,839 36,000 0 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,500 10,450 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 38,450 15,289 316,000 356,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 700 121,170 150,000 0 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดทําหรือปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

0 499,000 500,000 -90 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

51,588 81,426 80,000 -50 % 40,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 800 7,250 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 53,088 708,846 770,000 300,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,483.9 65,332.8 60,000 0 % 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 11,700 14,940 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 31,900 62,750 63,000 -20.63 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 74,083.9 143,022.8 143,000 130,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 12,262 15,988.2 30,000 -16.67 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 12,262 15,988.2 30,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 177,883.9 883,146 1,259,000 811,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 8,400 11,000 11,800 0 % 11,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 0 2,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 8,400 11,000 31,400 11,800
รวมงบลงทุน 8,400 11,000 31,400 11,800

รวมงานบริหารงานคลัง 1,759,899.9 2,596,751 3,784,420 3,193,960
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 349,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 349,560
รวมงบบุคลากร 0 0 0 349,560
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 48,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 48,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 397,560
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,505,861.04 11,513,187.23 15,441,380 15,094,640

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 100,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 117,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 42,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 264,600
รวมงบบุคลากร 0 0 0 264,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

58,500 29,100 136,000 -41.18 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 58,500 29,100 136,000 80,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการซักซ้อมแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

14,260 0 15,000 0 % 15,000

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ

19,910 14,380 36,700 -18.26 % 30,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 200,000 -75 % 50,000

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในตําบล 13,935 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 48,105 14,380 261,700 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 50,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 19,200 0 25,000 -20 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 19,200 0 75,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 125,805 43,480 472,700 230,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 125,805 43,480 472,700 494,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 125,805 43,480 472,700 494,600

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,070,530 2,318,280 2,515,000 -66.71 % 837,240

เงินประจําตําแหนง 28,000 42,000 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 38,500 42,000 84,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,185,420 1,032,380 1,582,000 -81.75 % 288,787

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 85,320 72,994 96,000 -50 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,407,770 3,507,654 4,319,000 1,216,027
รวมงบบุคลากร 3,407,770 3,507,654 4,319,000 1,216,027
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 15,000 1,900 % 300,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 22,500 54,000 120,000 0 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,570 14,990 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 30,070 68,990 175,000 430,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 141,409 267,890 230,000 -43.48 % 130,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

71,092 45,223 176,000 -54.55 % 80,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรทาง
การศึกษาด้านการจัดทําหลักสูตร และการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาฯ

0 9,998 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 17,292 11,988 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 229,793 335,099 476,000 380,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 67,755 69,781 50,000 20 % 60,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 7,006 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 49,550 59,952 60,000 0 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 47,950 48,550 70,000 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 165,255 185,289 190,000 200,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 31,012.28 29,639.6 50,000 20 % 60,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 733.12 60,000 -33.33 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 31,012.28 30,372.72 110,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 456,130.28 619,750.72 951,000 1,110,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 21,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ 25,500 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์

0 0 0 100 % 50,000

จัดซื้อโต๊ะเรียนเด็กอนุบาล พร้อมเก้าอี้ 0 0 50,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ 0 44,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพM์ultifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank 
Printer) 

0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 46,500 44,500 57,500 50,000
รวมงบลงทุน 46,500 44,500 57,500 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,910,400.28 4,171,904.72 5,327,500 2,376,027
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 2,200,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 1,324,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 132,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 3,740,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 3,740,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 38,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 38,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 43,000 49,600 50,000 0 % 50,000

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กด้านอารมณ์ 
และพัฒนาการเรียนรู้สําหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

1,325,630 1,514,700 1,510,300 5.28 % 1,590,000

รวมค่าใช้สอย 1,368,630 1,564,300 1,590,300 1,670,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 1,900,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,887,224.06 1,814,771.76 1,918,540 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,887,224.06 1,814,771.76 1,918,540 1,900,000
รวมงบดําเนินงาน 3,255,854.06 3,379,071.76 3,508,840 3,608,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 2,900,000 2,744,000 2,920,000 3.56 % 3,024,000

รวมเงินอุดหนุน 2,900,000 2,744,000 2,920,000 3,024,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,900,000 2,744,000 2,920,000 3,024,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,155,854.06 6,123,071.76 6,428,840 10,372,000
รวมแผนงานการศึกษา 10,066,254.34 10,294,976.48 11,756,340 12,748,027

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 120,000 0 % 120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาเมือง ชุมชนท้องถิ่น ให้เป็น
เมืองสะอาด

36,875 0 60,000 -33.33 % 40,000

โครงการรณรงค์ปองกันโรคไข้เลือดออก 18,916 10,810.5 30,000 -50 % 15,000

โครงการรณรงค์ปองกันโรคพิษสุนัขบ้า 14,400 11,300 45,000 -66.67 % 15,000
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โครงการรณรงค์ปองกันโรคระบาดตามฤดู
กาล

0 22,265 30,000 0 % 30,000

โครงการสํารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์

0 0 9,000 -44.44 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 70,191 44,375.5 294,000 225,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 32,311.6 50,000 -20 % 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 86,000 287,190 250,000 0 % 250,000

รวมค่าวัสดุ 86,000 319,501.6 300,000 290,000
รวมงบดําเนินงาน 156,191 363,877.1 594,000 515,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 100 % 300,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 300,000 280,000 300,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 300,000 280,000 300,000 300,000
รวมงบเงินอุดหนุน 300,000 280,000 300,000 300,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 456,191 643,877.1 894,000 815,000
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รวมแผนงานสาธารณสุข 456,191 643,877.1 894,000 815,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 844,366 897,120 972,360 -56.53 % 422,640

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 886,366 939,120 1,014,360 464,640
รวมงบบุคลากร 886,366 939,120 1,014,360 464,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 100,000 150 % 250,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 36,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,470 29,235 35,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 20,470 29,235 176,000 255,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 600 300 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

25,760 29,087 50,000 -40 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมกลุมสตรี เยาวชน และ
ประชาชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมกลุมอาชีพตําบลบึงพะไล 8,895 24,650 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมกลุมอาชีะสําหรับกลุม
สตรีแมบ้าน ตําบลบึงพะไล

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีแมบ้าน 0 11,100 0 0 % 0

โครงการสงเสริมความรู้ปองกันโรคเกี่ยวกับ
การมีเพศสัมพันธ์

13,600 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
สําหรับผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส

8,100 0 20,000 50 % 30,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สําหรับผู้สูงอายุ

19,400 12,600 30,000 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,900 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 78,255 77,737 170,000 160,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,478 13,796 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 36,800 29,050 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 46,278 42,846 65,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 145,003 149,818 411,000 470,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0 11,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 0 2,600 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 11,000 12,600 10,000
รวมงบลงทุน 0 11,000 12,600 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,031,369 1,099,938 1,437,960 944,640
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,031,369 1,099,938 1,437,960 944,640
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 580,500 501,360 1,014,700 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 14,000 0 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 249,840 255,360 266,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 29,580 24,060 30,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 873,920 780,780 1,352,700 0
รวมงบบุคลากร 873,920 780,780 1,352,700 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

57,000 0 150,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 12,000 0 42,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 69,000 0 227,000 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 155,351 100,000 400,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

3,100 0 60,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,236 11,300 150,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 166,687 111,300 610,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,420 29,776 30,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 94,206 76,450 300,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 21,915 50,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 50,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 200,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,950 40,000 40,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 153,576 168,141 720,000 0
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา 25,753.32 32,172.04 80,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 25,753.32 32,172.04 80,000 0
รวมงบดําเนินงาน 415,016.32 311,613.04 1,637,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  8,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีต เครื่องคอริ่ง 
เครื่องเจาะคอริ่ง

0 55,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อบันไดสไลด์ 0 0 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 10,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 18,400 55,000 7,000 0
รวมงบลงทุน 18,400 55,000 7,000 0
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย 
ประเมินผลหรือ พัฒนาระบบตางๆ

0 0 100,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 100,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 100,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,307,336.32 1,147,393.04 3,096,700 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้าง/ปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 524,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างโดมสนามเด็กเลนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโคบาล

0 0 1,383,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตา – หนองโพธิ์

0 0 3,550,000 -100 % 0

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกและภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 150,000 -100 % 0
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนระเวียง หมูที่  2

0 103,000 120,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบะระเวียง หมูที่ 12

0 101,000 99,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านพะไล หมูที่ 4

0 112,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านราชมงคล หมูที่ 14

0 99,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านศาลาหนองขอน หมูที่ 5

0 111,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองขามน้อย หมูที่ 11

0 101,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองโคบาลเหนือ หมูที่ 13

0 102,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองเตาพัฒนา หมูที่ 15

0 103,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยยาง หมูที่ 7

0 87,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวบึง หมูที่ 1

0 101,000 100,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านศิลาทอง หมูที่ 8

0 103,000 130,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินยกระดับ บ้าน
หนองเตา หมูที่ 9

0 119,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลง
ลูกรัง บ้านหนองบัวกอง หมูที่ 3

0 119,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง บ้านราชมงคล 
หมูที่ 14

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังบ้านหนองขาม
น้อย หมูที่ 11 

0 0 110,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังบ้านหนองโพธิ์ 
หมูที่ 10

0 119,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,480,000 6,266,500 0
รวมงบลงทุน 0 1,480,000 6,266,500 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

0 32,605.04 70,700 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 32,605.04 70,700 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 32,605.04 70,700 0
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รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 1,512,605.04 6,337,200 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,307,336.32 2,659,998.08 9,433,900 0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 625,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 625,560
รวมงบบุคลากร 0 0 0 625,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 20,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดทําเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผน
ชุมชน

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2,000 0 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 2,000 0 35,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 2,000 0 35,000 35,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 2,000 0 35,000 660,560
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,000 0 35,000 660,560
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ประชาชนและเยาวชน

99,950 0 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 99,950 0 100,000 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 75,000 75,000 0 % 75,000

รวมค่าวัสดุ 0 75,000 75,000 75,000
รวมงบดําเนินงาน 99,950 75,000 175,000 155,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 99,950 75,000 175,000 155,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฉลองวันแหงชัยชนะท้าวสุรนารี 40,000 40,000 40,000 -25 % 30,000

โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา 59,945 0 70,000 -14.29 % 60,000

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 100,000 99,970 100,000 -20 % 80,000

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และ
รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ

38,500 0 70,000 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 238,445 139,970 280,000 240,000
รวมงบดําเนินงาน 238,445 139,970 280,000 240,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 238,445 139,970 280,000 240,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 338,395 214,970 455,000 395,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 650,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 812,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 812,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 300,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 362,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกอาณาจักร

0 0 0 100 % 40,000
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 160,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 100 % 80,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 340,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 962,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,774,000
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งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 350,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 160,933

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 510,933
รวมงบบุคลากร 0 0 0 510,933

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

โครงการบํารุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์และ
สิ่งกอสร้างถนนภายในตําบลบึงพะไล

0 0 0 100 % 315,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 315,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านบะระเวียง 
 หมูที่  12

0 0 0 100 % 165,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านบะระเวียง 
 หมูที่ 12

0 0 0 100 % 287,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านศาลา
หนองขอน  หมูที่ 5

0 0 0 100 % 115,000

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  14:29 หน้า : 37/45

MC COMPUTER
Textbox
30/7/2564    14:29          



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านศาลา
หนองขอน หมูที่ 5

0 0 0 100 % 192,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านศิลาทอง 
หมูที่ 8

0 0 0 100 % 370,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านหนองขาม
น้อย หมูที่ 11

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
โคบาลเหนือ  หมูที่ 13

0 0 0 100 % 349,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านหนองโพธิ์ 
 หมูที่ 10

0 0 0 100 % 360,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านหนองโพธิ์ 
หมูที่ 10

0 0 0 100 % 208,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านหนองเตา 
หมูที่ 9

0 0 0 100 % 96,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนระเวียง หมูที่ 2

0 0 0 100 % 400,000

โครงการกอสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลง
ลูกรัง บ้านหนองบัวกอง หมูที่ 3

0 0 0 100 % 110,000

โครงการกอสร้างถนนลูกรังบ้านราชมงคล  
หมูที่ 14

0 0 0 100 % 175,000

โครงการกอสร้างถนนลูกรังบ้านราชมงคล 
หมูที่ 14

0 0 0 100 % 250,000
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านห้วยยาง 
หมูที่ 7

0 0 0 100 % 340,000

โครงการกอสร้างฝายน้ําล้นห้วยสะพานหิน 
บ้านหนองเตา หมูที 9

0 0 0 100 % 400,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านหนองโคบาล 
หมูที่ 6

0 0 0 100 % 250,000

โครงการกอสร้างลานกีฬาบ้านศาลาหนอง
ขอน หมูที่ 5

0 0 0 100 % 357,000

โครงการกอสร้างลานกีฬาบ้านห้วยยาง หมู
ที่ 7

0 0 0 100 % 102,000

โครงการซอมแซมถนน คสล. บ้านพะไล 
หมูที่ 4

0 0 0 100 % 240,000

โครงการซอมแซมถนน คสล.บ้านพะไล หมู
ที่ 4

0 0 0 100 % 120,000

โครงการซอมแซมถนน คสล.บ้านหนองเตา
พัฒนา หมูที่ 15

0 0 0 100 % 623,000

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองบัว
กอง  หมูที่ 3

0 0 0 100 % 50,000

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองบัว
กอง หมูที่ 3

0 0 0 100 % 240,000
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โครงการซอมแซมผิวทางด้วยแอสฟัสต์ติก
คอนกรีต บ้านหัวบึง หมูที่ 1

0 0 0 100 % 509,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบะระเวียง หมูที่ 12

197,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองขามน้อย หมูที่ 11

199,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองโคบาล หมูที่ 6 

199,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองโคบาลเหนือ หมูที่ 13  

203,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองโพธิ์ หมูที่ 10

203,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยยาง หมูที่ 7

199,400 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยม บ้านโนน
ระเวียง หมูที่ 2

253,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองบัวกอง หมูที่ 3

122,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านพะไล หมู
ที่ 4

204,000 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัว
กอง หมูที่ 3

209,000 0 0 0 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,988,900 0 0 7,008,000
รวมงบลงทุน 1,988,900 0 0 7,323,000

รวมงานก่อสร้าง 1,988,900 0 0 7,833,933
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,988,900 0 0 9,607,933

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 313,705 346,020 778,800 -29.38 % 550,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 433,705 466,020 940,800 712,000
รวมงบบุคลากร 433,705 466,020 940,800 712,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 20,000 0 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000

คาเชาบ้าน 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 26,000 26,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 300 0 5,000 500 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คลองสวยน้ําใส คนไทยมีความสุข 0 0 0 100 % 25,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชการอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 10,000 0 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการกอสร้าง ปรับปรุง เสริมสร้างภูมิ
ทัศน์รอบบึงพะไล

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้
ประจําปีของชาติ 

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการคลองสวยน้ําใส คนไทย มีความสุข 900 1,300 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่
สีเขียวฯ

32,300 1,300 20,000 -25 % 15,000

โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 
80 พรรษามหาราชินี 

900 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโค - กระบือ

0 14,500 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร 0 0 10,000 50 % 15,000

โครงการรักษ์น้ํา รักษ์ป่า รักษาแผนดิน 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

36,780 12,250 40,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชุมชน 0 0 30,000 -100 % 0

วันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 71,180 29,350 375,000 145,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 9,779 1,000 900 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 2,253 10,000 -30 % 7,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,300 23,200 19,000 -21.05 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 6,300 35,232 30,000 32,000
รวมงบดําเนินงาน 77,480 64,582 431,000 203,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม้ 0 0 11,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 11,000 2,600
รวมงบลงทุน 0 0 11,000 2,600

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 511,185 530,602 1,382,800 917,600
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมแผนงานการเกษตร 511,185 530,602 1,382,800 947,600
รวมทุกแผนงาน 42,109,585.7 44,253,878.89 62,000,000 61,400,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบึงพะไล

อําเภอแกงสนามนาง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 61,400,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 19,692,000 บาท
งบกลาง รวม 19,692,000 บาท

งบกลาง รวม 19,692,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 180,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละ
หาของคาจาง พรอมกับหักคาจางของพนักงานจาง พรอมกับหัก
คาจางของพนักงานจาง สงเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแกไขเพิ่มเติม
   2. พระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ.2561 และแกไขเพิ่มเติม
   3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
   4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นเงินนําสงเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนกรณี
ลูกจางประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญเสีย เป็นรายปีในอัตรา
รอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
 ) พ.ศ. 2561
   3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
   4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 14,970,000 บาท

  -  เพื่อจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ ที่ไดขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว
กับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นไวแลว 
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2552 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2562 รวมกับหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ
  (เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 145
 ลําดับที่ 1)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,060,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูพิการ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู
พิการใหผูพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการใหแกคนพิการของขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ. 2553 และแกไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
    (เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 145
 ลําดับที่ 2)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

   - เพื่อจายเบี้ยยังชีพใหกับผูป่วยเอดส  ที่แพทยไดรับรองและทํา
การวินิจฉัยแลวและมีคุณสมบัติ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสง
เคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2548
 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
  (เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 145
 ลําดับที่ 3 )

เงินสํารองจาย จํานวน 652,000 บาท

 -  เพื่อใชในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการ
บรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชน เชน การป้องกัน
ป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณะภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอน
ของประชาชนเป็นสวนรวมได เชน การป้องกันและแกไขปัญหา
อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน ฯลฯ 
  - การป้องกันและแกไขปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM 2.5 
 - การป้องกันและระงับโรคติดตอ เชนการป้องกันและระงับโรค
ติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และการป้องกันควบ
คุมโรคไขเลือดออก เป็นตน 
    ฯลฯ
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   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา 67 และแกไขเพิ่มเติม 
  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และแกไขเพิ่มเติม
  3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 
  4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559 
  5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 9533
 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
 6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9
 เมษายน 2563
 7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563
 8. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4044  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
 9. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1375  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 538,000 บาท
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  -  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยใหคํานวณ
จากประมาณการรายรับทุกประเภท ตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปี ยกเวนประเภทพันธบัตร เงินกู เงินทีมีผูอุทิศ
ให / เงินบริจาค และเงินอุหนุน ไมตองนํามารวมคํานวณ 
   -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ระเบียบฯ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
   1. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2500 และที่แกไขเพิ่มเติม
  2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
  3. กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบ
ประมาณรายจายประจําปี สมทบเขาเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการทองถิ่น พ.ศ.2563 
  4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6038
 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 
   5. หนังสือสํานักงานกองทุนบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21
 ตุลาคม 2563
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือทองที่ จํานวน 235,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทอง
ถิ่นหรือพื้นที่ตําบลบึงพะไล (สปสช.) ตามคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุน
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตกลงสมทบเงินเขากองทุนประกัน
สุขภาพในอัตรารอยละ ของเงินที่ไมนอยกวารอยละ 50 กรณีราย
ไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมรวมเงินอุดหนุนสูงกวา 20
 ลาน 
   - เป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่
แกไขเพิ่มเติม 
  2. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ. 2561 
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ ว 2502
 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 7,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานสวนทองถิ่น (ขา
ราชการ/พนักงาน ) ผูรับบํานาญ  ถึงแกความตาย จํานวน 3 เทา
ของอัตราคาตอบแทนกอนวันถึงแกความตาย 
   - เป็นไปตามระเบียบฯ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จายได พ.ศ.2559 
  2. พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที่ 3
 มิถุนายน 2537
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เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 5,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานจาง ถึงแกความ
ตาย จํานวน 3 เทาของอัตราคาตอบแทนกอนวันถึงแกความตาย 
   - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จายได พ.ศ.2559 
  2. พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที่ 3
 มิถุนายน 2537

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ กรณี ลูกจางประจํา ถึงแกความ
ตาย จํานวน 3 เทาของอัตราคาตอบแทนกอนวันถึงแกความตาย 
      - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จายได พ.ศ.2559 
  2. พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที่ 3
 มิถุนายน 2537
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,036,820 บาท

งบบุคลากร รวม 7,127,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,435,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

   -  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตาม
อัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนฯ โดยคํานวณตั้งไว ไมเกิน 12 เดือน
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

   -  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามอัตราที่
กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนฯ โดยคํานวณตั้งไว ไมเกิน 12 เดือน
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติม 
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

  -  เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนพิเศษใหแกนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามอัตราที่
กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนฯ โดยคํานวณตั้งไว ไมเกิน 12 เดือน
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

  -  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนฯ โดยคํานวณตั้งไว ไม
เกิน 12 เดือน
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติม
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,750,400 บาท

  -  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกประธานสภา รอง
ประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภา อบต. ตามอัตราที่
กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนฯ โดยคํานวณตั้งไว ไมเกิน 12 เดือน
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติม
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,692,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,600,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลประจําปี  เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี จํานวน 7
 อัตรา ตามตําแหนงและอัตราที่ อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจาย
ไวไมเกิน 12  เดือน ใหแก 
   ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
   ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
   ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป 
   ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล 
   ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป 
   ตําแหนง นิติกร 
   ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ  
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน  คาตอบแทนรายเดือนประเภท 
 บริหารทองถิ่น คาตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 และเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ  ใหแกพนักงานสวนตําบลตาม
ตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต.กําหนด  โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ประเภทบริหารทอง
ถิ่น ประเภท อํานวยการทองถิ่น ตามกฎหมายวาดวยเงิน
เดือน และเงินประจําตําแหนง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 756,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 7 อัตรา ตามตําแหนงและอัตราที่ อบ
ต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ใหแก
    ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 1 อัตรา 
   ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา 
   ตําแหนง คนงานทั่วไป 4  อัตรา 
   ตําแหนง และยาม 1 อัตรา
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 84,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 7 อัตรา ตามตําแหนงและอัตราที่ ก
.อบต. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ใหแก
   ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 1 อัตรา 
   ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา 
   ตําแหนง คนงานทั่วไป 4  อัตรา 
   ตําแหนง และยาม 1 อัตรา
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 3,808,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,037,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 700,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล เชน
        -  เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว  -  เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  -  คาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ   -  คาตอบแทนคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความผิดทางละเมิด และคาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนทางวินัย    -  คาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
งานเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบล เชน คณะกรรมการ
เลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบล ประธานกรรมการ และ
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับ
การแตงตั้งประจําอบต. เป็นไปตามหลักเกณฑที่กําหนด  -  คา
ป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น   -  คาสัมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ    ฯลฯ
  -  เป็นไปตาม ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
  2. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด กค 0402.5/ว 156 ลว
 18 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
 3. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต
 0014/ว 953 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 
 4. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําจังหวัด
นครราชสีมา ที่ ลต (นม) 0002/ว 117 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2564 
 5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
กับพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 312,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/เชาซื้อบานใหกับพนักงานสวนตําบล
และลูกจางที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล และลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติ หรือผูไดรับบํานาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ และผูบริหารทองถิ่นฯ ที่มีสิทธิเบิก
จายไดตามระเบียบฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการการศึกษาของบุตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563 
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ค่าใช้สอย รวม 1,985,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดจาง คาจางเหมาบริการตางๆ ราย
ละเอียด ดังนี้  คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเขาบาน) คาโฆษณาและเผย
แพรประชาสัมพันธ  คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบุคคลภายนอก  คา
จางปรับปรุงโดเมน website คาจางเหมามีลักษณะการจางทํา
เพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง  คาติดตั้งโทรศัพทและคาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมใชลักษณะที่ดินและสิ่งกอสราง) 
                              ฯลฯ
  -  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย - รายรับ 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน คาใชจายในพิธีเปิดอาคาร
ตาง ๆ / คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี และ คาใชจายในการ
ประชุมราชการ  ฯลฯ
    -   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 2381 ลงวันที่ 28  กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจายเงินคารับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม   

คาใชจายในการจัดการเลือกตั้งและการประชาสัมพันธ การรณรงค จํานวน 700,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการจัดการเลือกตั้งองคการ
บริหารสวนตําบลตามคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณี
ครบวาระ  ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงวาง และกรณีคณะ
กรรมการการ เลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม และกรณีอื่น ๆ) อีก
ทั้งใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการให
ขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิ หนาที่ และการมีสวน
รวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎร  และหรือ
สมาชิกวุฒิสภา  ไดแก  คาวัสดุอุปกรณ คาเครื่องเขียน คาจาง
เหมา คาบัตรเลือกตั้งและอื่น ๆ ที่ใชในการเลือกตั้งใหบรรลุวัตถุ
ประสงค 
   -  เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
   2. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต
 0014/ว 953 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
   3. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําจังหวัด
นครราชสีมา ที่ ลต (นม) 0002/ว 117 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2564 
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 150,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง  ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การ เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และ
แกไขเพิ่มเติม

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา จํานวน 15,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไมและ
พวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญตาง ๆ ตามวาระและโอกาสที่
จําเป็นและมีความสําคัญเหมาะสม
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0407/ว284 
 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน  2530

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของพนักงานสวนตําบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 - เป็นไปตามระเบียบฯ ดังนี้ 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และฉบับแกไขเพิ่ม
เติม
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โครงการดอกจานบาน จํานวน 20,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการดอกจาน
บาน เป็นการทํางานแบบบูรณาการรวมกับสวนราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
ป้าย  คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาและรายจายอื่น ๆ รายละเอียด
ตามโครงการของ อบต.กําหนด 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 หนาที่ 143
 ลําดับที่ 8

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 50,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ เป็นการสงเสริมองคความรู และสนับสนุนสราง
ความปรองดองและสมานฉันทโดยเนนการมีสวนรวมของ
ประชาชน การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา
กษัตริยทรงเป็นประมุข ฯลฯ  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ป้าย  คาอาหาร  อาหารวาง  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
วัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ และรายจายอื่น ๆ รายละเอียด
ตามโครงการของ อบต.กําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการ ฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557  และที่แกไขเพิ่มเติม
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย คาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0818.2
/ว 257 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2564
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
  หนาที่ 153 ลําดับที่ 8
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โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 35,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคม
หมูบาน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และ คาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ รายละเอียด
ตามโครงการ อบต.บึงพะไลกําหนด  
    -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม
   2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 856   ลงวัน
ที่ 12  มีนาคม 2553
   3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 179  ลงวันที่  15  มกราคม  2562
   4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ ว 1921  ลงวันที่ 16 พฤษภาคม  2562
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  หนาที่ 152  ลําดับที่  1

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่น จํานวน 250,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาสัมมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ คาพาหนะ  คาเชาที่พัก รายจาย
อื่น  และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายใน
การ ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557  และที่แกไขเพิ่มเติม
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
 หนาที่  149 ลําดับที่ 3
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โครงการวันทองถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันทองถิ่น
ไทย  รายละเอียดตามโครงการ อบต.บึงพะไลกําหนด 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิก
จาย คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
 หนาที่  156 ลําดับที่ 22

โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐและกระทรวงมหาดไทย จํานวน 100,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการตามนโยบาย
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยกําหนดหรือสั่งใหดําเนิน
การ เชน การจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการ ฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557  และที่แกไขเพิ่มเติม
  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกจาย คาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่    
 153 ลําดับที่ 6
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โครงการอบรมกฎหมายเบื้องตนใหแกประชาชน จํานวน 20,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมกฎหมาย
เบื้องตน คาใชจายประกอบดวย คาสัมมนาคุณวิทยกร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรม รายจายอื่น ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบฯ  ดังนี้ 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการ ฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557  และที่แกไขเพิ่มเติม
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่    
 156 ลําดับที่ 23

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

จํานวน 15,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวน
ตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาสัมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาวัสดุ อุปกรณ   และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ราย
ละเอียดตามโครงการที่ อบต.กําหนด 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายใน
การ ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557  และที่แกไขเพิ่มเติม
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 155
 ลําดับที่ 18 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินของ อบต
. เชน  ยานพาหนะ เครื่องถายเอกสาร คอมพิวเตอร เครื่องปรับ
อากาศ ตูเย็น ตู โต๊ะเกาอี้เครื่องพิมพ เครื่องแฟกซ  เครื่องพน
หมอกควัน ฯลฯ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ  
  -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบ
การจําแนกประเภทรายจาย – รายรับ
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ค่าวัสดุ รวม 355,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รายละเอียด ดังนี้ 
   - วัสดุคงทน ไดแก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตระแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที่  พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้าย
สํานักงานหรือหนวยงาน มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง  กระเปา ตราชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ
เตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกั้นหองแบบรื้อถอน
ได (Partition)  ฯลฯ 
   -  วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม
บรรทัด ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส 
 ไมบรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ  ผาสําลี  ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ซองในการบรรจุ
หีบหอ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน พวง
มาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม  ฯลฯ 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รายละเอียด ดังนี้ 
    - วัสดุคงทน ไดแก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดังไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไมซักฟิวส ไมค
ลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
    - วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ฟิวส  เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟไฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ลอดวิทยุทรานซิสเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออรสเซนส เบรกเกอร สายอากาศ หรือ เสาอากาศ
สําหรับวิทยุเครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาว
เทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล  กลองรับสัญญาณ ฯลฯ 
    - วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร ผังเสดงวงจรตางๆ และแผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รายละเอียด ดังนี้ 
     -  วัสดุคงทน ไดแก หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ซอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระติ๊กน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ตูเก็บอุปกรณดับ
เพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบลอลาก ฯลฯ
     - วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กรวด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ํา
จีดที่ซื้อจากเอกชน อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหาร
สําเร็จรูป ฯลฯ 
        - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อใหได
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รายละเอียด ดังนี้ 
     -  วัสดุคงทน ไดแก ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ ล็อคพวง
มาลัย  ฯลฯ 
    - วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก  ยางรถยนตน้ํามันเบรก  นอตและ
สกรู  สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ  
   -  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ
         - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ใชสําหรับยาน
พาหนะ เครื่องยนต เครื่องจักรกลและครุภัณฑตางๆ เพื่อการ
ปฏิบัติงานในกิจการของ อบต. และใชในกิจการอื่นๆ 
  - วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา น้ํามันจารบี  น้ํามัน
เครื่อง  ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 
        - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รายละเอียด ดังนี้ 
     -  วัสดุคงทน ไดแก ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและ
ระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลอง
ถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
    -  วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก  พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพวีดีโอเทป แผนซีดี รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด
ขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรการดําเนินงาน  ฯลฯ
           - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคาวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รายละเอียด ดังนี้ 
     -  วัสดุคงทน ไดแก แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
    -  วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก  อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร  กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
   -  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก หนวยประมวล
ผล อารดดิสกไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้น
พิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป คัตซีทฟีตเตอร เมาส พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบ๊อกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เครื่องอานบันทึกขอมูลตางๆ เชน แบบ
ดิสเกตต แบบฮารตดิต แบบซีดีรอม แบบออพติคอล เป็นตน เรา
เตอร ฯลฯ 
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 431,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 310,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสํานักงานที่ทําการ อบต. สถานี
สูบน้ําโนนระเวียงที่สาธารณะที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบล
  - เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ 
  

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับองคการบริหารสวนตําบลและ
ที่อยูในความรับผิดชอบของ องคการบริหารสวนตําบล
  - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ 
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 16,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทสํานักงาน  และโทรศัพท
เคลื่อนที่ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลข
หมายโทรศัพท คาบํารุงรักษา ฯลฯ ของององคการบริหารสวน
ตําบล  เพื่อติดตองานราชการ ขององคการบริหารสวนตําบล
  - เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวม
ถึงอินเทอรเน็ตการด  และคาสื่อสารอื่นๆ  เชน คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม และรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดัง
กลาว  และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ ฯลฯ สําหรับใช
ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
  - เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ 

งบลงทุน รวม 46,700 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,700 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอรแบบตั้งโต๊ะ จํานวน 34,000 บาท

  -  เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร All In One  สําหรับงานสํานัก
งาน ราคา 17,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง 
         คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.2 GHz 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 แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) 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
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
(ตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
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เครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ  
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

 - เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ  (Ink Tank Printer) ราคา  7,500 บาท จํานวน 1
  เครื่อง
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ  Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)   จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอ  นาที (ppm) หรือ   8.8 ภาพ ตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที   (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ  600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
(ตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
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จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 5,200 บาท

  -  เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) ราคา  2,600 บาท จํานวน 2 เครื่อง
      คุณลักษณะพื้นฐานจ
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (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
(ตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)

วันที่พิมพ : 30/8/2564  10:35:12 หนา : 35/140

MC COMPUTER
Textbox
30/7/2564    10:35:11          



งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (สถานที่กลาง)

จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลบึงสําโรง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ( สถานที่กลาง )
   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561
   2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 7508  ลงวันที่ 20  ธันวาคม  2561
   3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 516  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ  2561
   4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 0935  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ  2562
   5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1687  ลงวันที่  26  เมษายน  2562
   6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 3526 ลงวันที่  13  มิถุนายน  2562
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
   หนาที่ 156 ลําดับที่ 19

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆ จํานวน 25,000 บาท

  -  รายจายอื่นเพื่อจายเป็นคาจางที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆ 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 466,300 บาท
งบบุคลากร รวม 396,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 396,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 396,300 บาท

  -  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลประจําปี เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี จํานวน 1
 อัตรา ตามตําแหนงและอัตราที่ อบต.กําหนด  ให
แก  ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน โดยคํานวณตั้งจายไว
ไมเกิน 12  เดือน
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/เชาซื้อบานใหกับพนักงานสวนตําบล
และลูกจางที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล
 และลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติ หรือผูไดรับบํานาญพิเศษ
เพราะเหตุทุพพลภาพ และผูบริหารทองถิ่นฯ ที่มีสิทธิเบิกจายได
ตามระเบียบฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการการศึกษาของบุตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563 
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,193,960 บาท
งบบุคลากร รวม 2,371,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,371,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,560,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลประจําปี เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี จํานวน 5
 อัตรา ตามตําแหนงและอัตราที่ อบต.กําหนด  โดยคํานวณตั้งจาย
ไว ไมเกิน 12  เดือน  ใหแก
   ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
   ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี 
   ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได     
   ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
   ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นเงินประจํา ตําแหนง อํานวยการทองถิ่น ตาม
กฎหมายวาดวยเงินเดือน และเงินประจําตําแหนง โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญบัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 252,120 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจางพรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางใหแกลูกจาง
ประจํา  จํานวน 1 อัตรา ใหแก ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่การเงิน
และบัญชี โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญบัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 471,620 บาท

      - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  ตาม
ตําแหนงและอัตราที่ อบต.กําหนด  จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณ
ตั้งจายไว ไมเกิน 12  เดือน  ใหแก
  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได   
  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 
  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 45,420 บาท

   - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ ตาม
ตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต. จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตั้งจาย
ไว ไมเกิน 12  เดือน  ใหแก
  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได   
  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 
  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 811,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 356,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล เชน
     -  เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
     -  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
     -  คาตอบแทนบุคคล หรือ คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐตามเกณฑที่
กําหนด 
     -  เป็นไปตาม ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
   2. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด กค 0402.5/ว 156 ลว
 18 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
กับพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/เชาซื้อบานใหกับพนักงานสวนตําบล
และลูกจางที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล และลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติ หรือผูไดรับบํานาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ  ที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการการศึกษาของบุตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดจาง คาจางเหมาบริการตางๆ ราย
ละเอียดดังนี้  คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเขาบาน) คาโฆษณาและเผย
แพรประชาสัมพันธ  คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมามีลักษณะการจาง
ทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน 
  -  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดทําหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการปรับปรุงและจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เชน การพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบฯ  ดังนี้ 
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระ
ราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
  หนาที่ 151 ลําดับที่ 10
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง   ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การ เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555  และ
แกไขเพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของพนักงานสวนตําบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 - เป็นไปตามระเบียบฯ ดังนี้ 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินของ อบต. เพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน  ยานพาหนะ เครื่องถาย
เอกสาร คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ตูเย็น ตู โต๊ะเกาอี้เครื่อง
พิมพ เครื่องแฟกซ ฯลฯ 
  - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ 
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รายละเอียด ดังนี้ 
   - วัสดุคงทน ไดแก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตระแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ  ฯลฯ 
   - วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม
บรรทัด ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส ไมบรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ  เข็ม
หมุด  กระดาษคารบอน กระดาษไข  แฟ้ม สมุดบัญชี  น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุม กรวยดอกไม  ฯลฯ 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รายละเอียด ดังนี้ 
     -  วัสดุคงทน ไดแก หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ซอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา  ฯลฯ
     - วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กรวด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน  ฯลฯ 
        - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคาวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รายละเอียด ดังนี้ 
     -  วัสดุคงทน ไดแก แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
    -  วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก  อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร  กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
   -  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก หนวยประมวล
ผล อารดดิสกไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้น
พิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป คัตซีทฟีตเตอร เมาส เราเตอร ฯลฯ 
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 25,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาซื้อดวงตราไปรษณียากร  คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกที่ใชในราชการขององคการบริหารสวนตําบลบึง
พะไล
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งบลงทุน รวม 11,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 11,800 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตุเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 2
 ตู 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 (จัดหาในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1  สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 )
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 187
 ลําดับที่ 13 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 397,560 บาท
งบบุคลากร รวม 349,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 349,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 349,560 บาท

  -  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลประจําปี  เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี จํานวน 1
 อัตรา ตามตําแหนงและอัตราที่ อบต.กําหนด ใหแก ตําแหนง นัก
วิชาการตรวจสอบภายใน  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
  เดือน    
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 48,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/เชาซื้อบานใหกับพนักงานสวนตําบล
และลูกจางที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 494,600 บาท

งบบุคลากร รวม 264,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 264,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลประจําปี  เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี จํานวน 1
 อัตรา ตามตําแหนงและอัตราที่ อบต.กําหนด ใหแก ตําแหนง เจา
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12  เดือน 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 และเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ  ใหแกพนักงานสวนตําบลตาม
ตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต.กําหนด  โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 117,400 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ตามตําแหนงและอัตราที่ อบ
ต.กําหนด  ใหแก ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานป้องกันฯ 1
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 42,200 บาท

   - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ตามตําแหนงและอัตราที่ ก
.อบต. กําหนด ใหแก  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานป้องกันฯ   โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก องคการบริหารสวนตําบล เป็นใชจายใหแกอาสาสมัครเพื่อ
เป็น คาป่วยการ ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
กฎหมายวาดวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ อปพร. ตําบลบึงพะไล
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โครงการซักซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 15,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการซักซอมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คาใชจายประกอบดวย คาสัมนา
คุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
วัสดุ อุปกรณ  รายจายอื่น และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  หนาที่ 160  ลําดับที่ 2
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 30,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม และเทศกาล
สงกรานต   การรณรงคขับขี่ปลอดภัย  และมาตรการในการ
รักษา ความ ปลอดภัยนักทองเที่ยว คาใชจายประกอบดวย คา
ป้าย คาน้ําดื่ม เครื่องดื่ม คาวัสดุ  อุปกรณและคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร สวนตําบล  พ
.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (4)
  2.พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
  3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
  5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
.0804.5/ ว 1634  ลงวันที่  22  กันยายน 2557
  6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ ว 4202 ลงวันที่ 25  ธันวาคม 2561
  7. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ ว 1346 ลงวันที่  29  มีนาคม 2562
  8. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ ว 1464 ลงวันที่  5  เมษายน  2562
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 159
  ลําดับที่ 2
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกชุดปฏิบัติ
การ   จิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น คาใช
จายประกอบดวย คาสัมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาวัสดุ อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ  
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการ ฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
   2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367
 ลงวันที่  4  ธันวาคม  2562
   3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329  ลงวัน
ที่  26  ธันวาคม  2562
   4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 440 ลงวันที่  13  กุมภาพันธ  2563
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม  ฉบับที่  1 หนาที่ 21 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รายละเอียด ดังนี้ 
   - วัสดุคงทน เชน วาลวน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอ
สายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า เชน สายฉีด ถัง ไมตบ
ไฟ ฯลฯ 
  - วัสดุสิ้นเปลือง เชน ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง  ฯลฯ
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ
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วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รายละเอียด ดังนี้ 
    - วัสดุคงทน  เชน  สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร  แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทนแบริเออร (แบบ
พลาสติก และแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้าย
จราจร กระจกโคงมน ไฟแวบ กระบอกไฟ  ฯลฯ 
    - วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางชะลอความหรือยาน
พาหนะ สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,376,027 บาท

งบบุคลากร รวม 1,216,027 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,216,027 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 837,240 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลประจําปี พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต.กําหนด จํานวน 2
 อัตรา ไดแก นักบริหารงานการศึกษา และ นักวิชาการศึกษา โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
  2. หนังสือสํานักงาน กจ. ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
  3. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นวาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภท
บริหาร ตําแหนง อํานวยการทองถิ่น จํานวน  1  อัตราๆเดือน
ละ 3,500 บาท ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
   - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นวา
ดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทองถิ่น
(หนังสือสํานักงาน กจ. ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่  30 ธันวาคม 2558)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 288,787 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ที่
ปฏิบัติงานในสํานักงานกองการศึกษาฯองคการบริหารสวนตําบล
บึงพะไล จํานวน 2 อัตรา ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ และ
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี โดยคํานวณตั้งจาย
ไวไมเกิน 12 เดือน  
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ ที่
ปฏิบัติงานในสํานักงานกองการศึกษาฯองคการบริหารสวนตําบล
บึงพะไล จํานวน 2 อัตรา  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ และตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี โดย
คํานวณตั้งจายไว ไมเกิน 12  เดือน 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 1,110,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 430,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล เชน คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
การจัดซื้อ/จัดจาง ที่ไดรับแตงตั้งเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการ
เลือกตั้ง เงินรางวัล  เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ใหแกพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจาง  ครู  ผูดูแลเด็ก ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบฯและตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 - หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด กค 0402.5/ว 156 ลว 18
 กันยายน 2560  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ครู  ผูดูแล
เด็ก ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และผูมีสิทธิ์เบิกไดตาม
ระเบียบฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/เชาซื้อบานใหกับพนักงานสวนตําบล
และลูกจางที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดจาง คาจางเหมาบริการตางๆ คาจาง
เหมาบุคคลภายนอก คาจางผูดูแลเด็ก คาจางเหมาทําความ
สะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยู ในความรับผิดชอบ อบต.บึง
พะไล  คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือคารับ
วารสาร ทําความสะอาดสํานักงาน  จางเหมารถยนต คาจางทํา
ของ คาจางเหมาประกอบอาหาร คาจางเหมารักษาความ
ปลอดภัย คาจางเหมาเดินสายไฟ คาจางเหมาเดินสายไฟ  ติดตั้ง
ไฟฟ้าเพิ่มเติมภายในสํานักงาน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาจางเหมา
ทําป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้งอินเตอรเน็ต ฯลฯ 
  -  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย - รายรับ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง  ครู  ผูดูแลเด็ก ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การ เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และ
แกไขเพิ่มเติม
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของพนักงานสวนตําบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึก
อบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  ครู  ผูดูแลเด็ก
 - เป็นไปตามระเบียบฯ ดังนี้ 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และฉบับแกไขเพิ่มเติม

โครงการจัดอบรมใหความรูบุคลากรทางการศึกษาดานการจัดทํา
หลักสูตร และการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาฯ

จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อเป็นคาใชจายในการอบรมใหความรูบุคลากรทางการ
ศึกษาดานการจัดทําหลักสูตร,การจัดทําแผนการจัด
ประสบการณ ,การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาฯ ของพนักงานสวน
ตําบลพนักงานจาง ครู  ผูดูแลเด็กฯลฯ คาใชจายประกอบ
ดวย  คาวัสดุ อุปกรณ  เอกสาร  คาอาหารวาง  คาอาหาร  คา
วิทยากร ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ ที่อบต.กําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายใน
การ ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557  และที่แกไขเพิ่มเติม
(เป็นไปตามแผนงานพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 139
 ลําดับที่ 4)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ของสํานักงาน
กองการศึกษาฯ และในศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แหง ในสังกัด อบ
ต. บึงพะไล ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมยาน
พาหนะ คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ตูเย็น ตู โต๊ะ เกาอี้ ฯลฯ 
  - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1. กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ

วันที่พิมพ : 30/8/2564  10:35:12 หนา : 63/140

MC COMPUTER
Textbox
30/7/2564    10:35:12          



ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

  - รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้น เพื่อใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 5 แหง และกองการศึกษาฯ
   - วัสดุคงทน  เชน  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร  เกาอี้พลาสติก  แปลงลบ กระดานดํา  ตรา
ยาง  ขาตั้งกระดานดํา ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉาญาลักษณ  แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน  แผนป้ายจราจรหรือแผนป้าย
ตางๆ นาฬิกาตั้ง หรือแขวน  พระพุทธรูป ฯลฯ
  - วัสดุสิ้น
เปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ  น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร  ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข  กระดาษไข  ไมบรรทัด คลิ๊ป  ฯลฯ 
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ

วันที่พิมพ : 30/8/2564  10:35:12 หนา : 64/140

MC COMPUTER
Textbox
30/7/2564    10:35:12          



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

   - รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้น เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และกองการศึกษาฯ
  - วัสดุคงทน  เชน ชุดไมคโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน  เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
  - วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส  ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า  ลูกถวยสาย
อากาศ รีซีสเตอร มุฟวิ่งคอยเดนเซอร  ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ  เบรกเกอร ฯลฯ
  - วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน ดอกลําโพง  แผง
วงจร  ผังแสดงวงจรตางๆ  แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 60,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของมีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ เปลี่ยนสภาพ ไปในระยะเวลาอัน
สั้นเพื่อใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แหง  และกองการศึกษาฯ
     - วัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง กรอบ
รูป มีด  ถัง  ถาด  แกวน้ํา  จานรอง  ถวยชาม  ชอนสอม  กระติก
น้ํารอน  กระติกน้ําแข็ง  กระจกเงา  กระทะไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อใชใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แหง และกองการศึกษาฯ
    - วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ผงซักฟอก  สบู  น้ํายาดับ
กลิ่น  แปรง  ไมกวาด  เขง  ผาปูโต๊ะ  น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
 
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของมี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ เปลี่ยนสภาพ ไปในระยะ
เวลาอันสั้น
  - วัสดุคงทน เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล
  - วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล  เทปบันทึก
ขอมูล  หัวพิมพหรือ แถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง  สาย
เคเบิล ฯลฯ
  - วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน  หนวยประมวล
ผล ฮารตดิสก ไดนร ซีดีรอมไดรฟ  แผนกรองแสง  แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ เมนบอรด  เมมโมรี่ซิป คัตซี
ทพีตเตอร  เมาส  ปรินเตอรสวิตซิ่งบ๊อกซ เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  เครื่องอานและบันทึกขอมูล
แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต แบบฮารดดิสต  แบบซีดี
รอม  แบบออพติคอล เป็นตน ฯลฯ
   - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ
   (เป็นไปตามแผนงานพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
  หนาที่ 189 ลําดับที่ 19)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง  5  แหง ใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบึงพะไล
  - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
  มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต รวมถึง
อินเตอรเน็ตการด และคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเชาชองสัญญาณ
ดาวเทียม และรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดัง
กลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการฯลฯ สําหรับใช
ในการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แหงในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลบึงพะไล
  - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
  มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ
    (เป็นไปตามแผนงานพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
  หนาที่ 141 ลําดับที่ 13)
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5
 ศูนย จํานวน 20 ตัว  เป็นเงิน 50,000 บาท
(จัดหาโดยการสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ)
   - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
  2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
   (ปรากฏตามแผนงานพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
  หนาที่ 189 ลําดับที่ 20)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,372,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,740,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,740,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,200,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกขาราชการครู ประจําปี  พรอมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนขาราชการครูประจําปี  ตามตําแหนงและอัตรา
ที่ ก.อบต. กําหนด จํานวน 8 อัตรา ไดแก ตําแหนง ครู โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
  2. หนังสือสํานักงาน กจ. ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
  3. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นวาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทองถิ่น

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ครูชํานาญการ พนักงานครู
องคการบริหารสวนตําบล ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  6  อัตราๆ เดือนละ 3,500
  บาท ตามกฎหมายวาดวยเงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12  เดือน
 - เป็นไปตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนง ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,324,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ที่
ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลบึง
พะไล  จํานวน 7 อัตรา ตําแหนง ผูดูแลเด็ก โดยคํานวณตั้งจายไว
ไมเกิน 12 เดือน จํานวน 1,000,000 บาท
  -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป ที่ปฏิบัติ
งานใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลบึง
พะไล จํานวน 3 อัตรา ตําแหนง ผูดูแลเด็ก โดยคํานวณตั้งจายไว
ไมเกิน 12 เดือน จํานวน 324,000 บาท
 -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นวา
ดวย หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทองถิ่น
(หนังสือสํานักงาน กจ. ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 132,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ คาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงาน
จางตามภารกิจ ที่ปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลบึงพะไล  จํานวน 7 อัตรา ตําแหนง  ผูดูแล
เด็ก  โดยคํานวณตั้งจายไว  ไมเกิน 12  เดือน  จํานวน  96,000
  บาท
    -  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ คาครองชีพชั่วคราว ของพนักงาน
จางทั่วไป ที่ปฏิบัติ หนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลบึงพะไล จํานวน 3 อัตรา ตําแหนง ผูดูแล
เด็ก โดยคํานวณตั้งจายไว ไมเกิน 12 เดือน  จํานวน  36,000
  บาท
 -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นวา
ดวย หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทอง
ถิ่น (หนังสือสํานักงาน กจ. ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่  30  ธันวาคม 2558)
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งบดําเนินงาน รวม 3,608,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 38,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 38,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับขาราชการสวน
ทองถิ่น  พนักงานสวนตําบล และลูกจางที่มีสิทธิเบิกจายไดตาม
ระเบียบฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 1,670,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ คาใช
จายประกอบดวย คาจัดสถานที่  คาเวที  คาเครื่องเสียง คาน้ํา
ดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาของขวัญของรางวัล  รายจาย
อื่น ฯลฯ ในการจัดกิจกรรมการแขงขันตามพัฒนาการ สําหรับเด็ก
ใน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แหง สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
บึงพะไล รายละเอียดตามโครงการ อบต. กําหนด 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
  - เป็นไปตามแผนงานพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
  หนาที่ 140 ลําดับที่ 9
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โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กดานอารมณ และพัฒนาการเรียนรู
สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมการแขงขันทักษะ
วิชาการ, ทักษะการเคลื่อนไหว, ทักษะการแขงขันกีฬาตาม
พัฒนาการเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แหง ในสังกัด อบต.บึง
พะไล คาใชจายประกอบดวย  คาอุปกรณในการแขงขันทักษะ
วิชาการ ทักษะการเคลื่อนไหว คาอุปกรณกีฬา คารางวัล  คาถวย
รางวัล คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร เครื่องดื่ม คาจัดสถาน
ที่  คาจาง  เหมาบริการเครื่องเสียง  คาเดินทาง  คาสมนาคุณ
กรรมการตัดสิน รายจายอื่น ฯลฯ  รายละเอียดตาม
โครงการฯ  ที่ อบต.กําหนด 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
  - เป็นไปตามแผนงานพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
  หนาที่ 189 ลําดับที่ 19

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,590,000 บาท
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       -  เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ใหกับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลบึงพะไล จํานวน  5 ศูนย ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองโคบาล, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเตา-หนองโพธิ์,ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหัวบึง-โนนระเวียง,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ศาลาหนองขอนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวกอง จํานวน 
  210 รายๆละ 21 บาท (จํานวน  245 วันทําการ) 
   -  เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย  (อายุ 2– 5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบึง
พะไล จํานวน 5 ศูนย ไดแก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนอง
โคบาล, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเตา-หนองโพธิ์,  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหัวบึง-โนนระเวียง,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ศาลาหนองขอน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัว
กอง จํานวน 210 รายๆ ละ 1,700 บาท  
-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กเล็ก (ศพด
.) จัดสรร  สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลบึงพะไล จํานวน 5 ศูนย ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองโคบาล, ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  บานหนองเตา-หนองโพธิ์,ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหัวบึง-โนนระเวียง,ศูนยพัฒนา  เด็กเล็กบาน
ศาลาหนองขอนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัว
กอง  จํานวน 145  รายๆละ 1,130  บาท รายละเอียดดังนี้
 - คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
 - คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
 - คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
 - คาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
   (ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับ การจัดสรรงบประมาณจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น)  
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว
 2786  ลงวันที่  8 พฤษภาคม 2562
      2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924  ลงวันที่  8 กรกฎาคม 2564
   - เป็นไปตามแผนงานพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
  หนาที่ 140 ลําดับที่ 6
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ค่าวัสดุ รวม 1,900,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,900,000 บาท

  คาอาหารเสริม  (นม)   
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน (นม UHT รส
จืด ชนิดกลอง 200 มล.) ใหแกเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  5
 ศูนย  และโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน  5
 โรงเรียน  จํานวน  940 ราย  (จํานวน  260 วัน)  เป็น
เงิน  1,900,000 บาท  แยกเป็น
     - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กเล็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลบึงพะไลจํานวน 5 ศูนย  ไดแก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหนองโคบาล, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนอง
เตา-หนองโพธิ์,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน  หัวบึง-โนนระเวียง,ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานศาลาหนองขอนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองบัวกอง  (จํานวน 260 วัน)  
     - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแก โรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตําบล
บึงพะไล  อําเภอแกงสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา  จัดสรร
สําหรับเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป. 1 - ป.6  จํานวน 5
 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนบานหนองโคบาล, โรงเรียนบาน
โนนระเวียง, โรงเรียนบานศาลาหนองขอน, โรงเรียนบานหนอง
ขามนอย และโรงเรียนบานหนองเตา (จํานวน 260 วัน)
  - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
. 0808.ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924  ลงวันที่  8 กรกฎาคม 2564
   - เป็นไปตามแผนงานพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
  หนาที่ 140 ลําดับที่ 8
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,024,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,024,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 3,024,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตําบล
บึงพะไล  อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา จัดสรร
สําหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 จํานวน 720 รายๆ
ละ 21 บาท (จํานวน 200 วันทําการ) จํานวน 5
 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนบานหนองโคบาล, โรงเรียนบาน
โนนระเวียง, โรงเรียนบานศาลาหนองขอน, โรงเรียนบานหนอง
ขามนอย และโรงเรียนบานหนองเตา 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
  ลงวันที่  8 กรกฎาคม 2564
   (ปรากฏตามแผนงานพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
  หนาที่ 155 ลําดับที่ 16)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 815,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 515,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ ดานงานสาธารณสุข 
  -  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย - รายรับ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาเมือง ชุมชนทองถิ่น ใหเป็นเมืองสะอาด จํานวน 40,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการพัฒนา
เมือง  ชุมชนทองถิ่น  ใหเป็นเมืองสะอาด คาใชจายประกอบ
ดวย  คาป้าย คาอาหาร อาหารวาง คาน้ําดื่ม คา
วัสดุ อุปกรณ รายจายอื่นที่จําเป็น ฯรายละเอียดโครงการตาม
ที่ อบต. กําหนด 
   - เป็นไปตาม พรบ.ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
    2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
    3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดการขยะมูล
ฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่  18  ตุลาคม  2560 
    4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนาที่ 148
 ลําดับที่ 8
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โครงการรณรงคป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 15,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคป้องกัน
โรคไขเลือดออก คาใชจายประกอบดวย  คาป้าย คาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(3
) ป้องกันโรคและระงับโรคติดตอ
     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนาที่ 147
 ลําดับที่ 3 
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โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 15,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกัน
โรคพิษสุนัขบา ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบาตามปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจา
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เชน คาป้าย คาวัคซีนและ
อุปกรณในการฉีด คาใชจายประกอบดวย ถุงมือ เข็ม กระบอกฉีด
ยา เคมีภัณฑ เวชภัณฑ สําลี แอลกอฮอล น้ํายาตางๆ  และคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็น เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ทั้งที่มี
เจาของและไมมีเจาของ  รายละเอียดตามโครงการที่ อบต
.กําหนด 
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
   2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0810.5 / ว
 0120 ลงวันที่ 12  มกราคม  2560
   3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ ว 1042 ลงวันที่ 10  เมษายน  2561 
   4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.5/ ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561 
   5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.5/ ว
 4052 ลงวันที่ 14  ธันวาคม  2561    
   6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท
 0810.5/ ว 827 ลงวันที่ 1  มีนาคม  2562
   7. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ ว 2072 ลงวันที่ 15  มีนาคม  2562
   8. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ ว 1795 ลงวันที่ 7  พฤษภาคม 2562
   9.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 147
 ลําดับที่ 4
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โครงการรณรงคป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาล จํานวน 30,000 บาท

   -  เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค
ป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาล คาใชจายประกอบดวย คาป้าย คา
อาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ อุปกรณ  และคาใช
จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ รายละเอียดตามที่ อบต.บึงพะไลกําหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(3
) ป้องกันโรคและระงับโรคติดตอ
     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกจาย คาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565  หนาที่ 147
 ลําดับที่ 2
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โครงการสํารวจขอมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 5,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นสํารวจขอมูลจํานวนสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจาของ
และไมมีเจาของ  ตัวละ 6 บาทตอปี โดยใหทําการสํารวจปีละ 2
 ครั้ง (ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายใน
เดือน มิถุนายน  ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
พิษสุนัขบาตามปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
   2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0810.5 / ว
 0120 ลงวันที่ 12  มกราคม  2560
   3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ ว 1042 ลงวันที่ 10  เมษายน  2561 
   4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.5/ ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561 
   5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.5/ ว
 4052 ลงวันที่ 14  ธันวาคม  2561    
   6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท
 0810.5/ ว 827 ลงวันที่ 1  มีนาคม  2562
   7. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ ว 2072 ลงวันที่ 15  มีนาคม  2562
   8. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ ว 1795 ลงวันที่ 7  พฤษภาคม 2562
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565หนาที่ 148
 ลําดับที่ 7
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ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงพรอมสวนผสมเครื่องพนยา
ป้องกันยุงลาย, โรคไขหวัดนก  โควิด 20019 และโรคระบาดตาม
ฤดูกาล  ฯลฯ         
      - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 250,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร ทั้งประเภทวัสดุคงทน
และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  รายละเอียด
ดังนี้
    - วัสดุคงทน ไดแก  ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวย
แกว กระบอกตวง เบาหลอม  หูฟัง เปลหามคนไข  คีมถอน
ฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยา
ศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอดวัดไข) ฯลฯ 
    - วัสดุสิ้นเปลือง สําลี แลผาพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายา
ตาง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน ถุง
มือ กระดาษกรอง จุกตาง ๆ หลอดเอกซเรย ทรายอเบท น้ํายาพน
หมอก ควันกําจัดยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุดป้องกัน
เชื้อโรค (แบบใขครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ 
   - เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย - รายรับ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 300,000 บาท

  - เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข 
   -  เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
  2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
  3. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 154
 ลําดับที่ 14
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 944,640 บาท

งบบุคลากร รวม 464,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 464,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 422,640 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
ของกองสวัสดิการสังคม และจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต.กําหนด ไดแก ตําแหนง
ผูอํานวยการสวัสดิการสังคม   โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน เงินคาตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว และเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ใหแกพนักงาน
สวนตําบล ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 255,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล เชน
     -  เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
     -  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
     -  คาตอบแทนบุคคล หรือ คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐตามเกณฑที่
กําหนด 
      -  คาใชจายในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะ
ยาว และอัตราคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ตามหลัก
เกณฑที่กําหนด
  -  เป็นไปตาม ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
   2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
  3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว 2158
 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
  5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562 
 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผู
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯลฯ ไดแก ขาราชการ พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
เงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดจาง คาจางเหมาบริการตางๆ ราย
ละเอียดดังนี้  คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ  คาธรรมเนียม
ตางๆ ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง  ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การ เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555  และ
แกไขเพิ่มเติม
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของพนักงานสวนตําบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 - เป็นไปตามระเบียบฯ ดังนี้ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และฉบับ
แกไขเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมกลุมสตรี เยาวชน และประชาชน จํานวน 20,000 บาท

  -  เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝึก
อบรมกลุมสตรี เยาวชน และประชาชน เพื่อใหประชาชน เด็กและ
เยาวชนไดเรียนรูฝึกทักษะทางดานอาชีพเสริมและเพื่อเป็นการ
สรางโอกาสสรางรายไดใหแกเยาวชน คาใชจายประกอบดวย คา
สัมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ ในการฝึกอบรม คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย รายจายอื่น ฯลฯ  ราย
ละเอียดตามโครงการที่ อบต.กําหนด 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 147
  ลําดับที่ 5 
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โครงการฝึกอบรมกลุมอาชีะสําหรับกลุมสตรีแมบาน ตําบลบึงพะไล จํานวน 20,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
กลุมสตรี เยาวชน และประชาชน เพื่อใหประชาชน เด็กและ
เยาวชนไดเรียนรูฝึกทักษะทางดานอาชีพเสริมและเพื่อเป็นการ
สรางโอกาสสรางรายไดใหแกเยาวชน โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาสัมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ  คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาป้าย รายจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ รายละเอียด
ตามโครงการที่ อบต.กําหนด 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 147
  ลําดับที่ 5 

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุไดเพิ่มพูนความรู
ทํากิจกรรมรวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณอยูรวมกันเกิดความ
สามัคคีในหมูคณะมีการพัฒนาความคิดมีความรูที่เกิดจาก
ประสบการณในสิ่งที่ไดศึกษาดูงานเพื่อนํามาประยุกตใชกับชีวิต
ประจําวันของผูสูงอายุ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
ใหดีขึ้น คาใชจายประกอบดวย คาสัมนาคุณวิทยากร คา
วัสดุ อุปกรณ ในการฝึกอบรม คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาป้าย รายจายอื่น ฯลฯ  รายละเอียดตามโครงการที่ อบต
.กําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายใน
การ ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 146
  ลําดับที่ 9 
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โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผูพิการ/ผูดอยโอกาส จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูพิการ/ผูดอยโอกาส คาใชจายประกอบ
ดวย คาวัสดุ อุปกรณในการฝึกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
และจําเป็นในการดําเนินงาน คาใชจายประกอบดวย คาสัมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ ในการฝึกอบรม คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาป้าย รายจายอื่น ฯลฯ  รายละเอียดตาม
โครงการที่ อบต.กําหนด 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายใน
การ ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557  และที่แกไขเพิ่มเติม  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 146
   ลําดับที่ 6 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินของ อบต
. เชน   เครื่องถายเอกสาร คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ตู
เย็น ตู โต๊ะเกาอี้ เครื่องพิมพ  ฯลฯ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินอื่น เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  
  - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รายละเอียด ดังนี้ 
   - วัสดุคงทน ไดแก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง  ฯลฯ 
     -  วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม
บรรทัด ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปริ้นท เทป ฯลฯ 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รายละเอียด ดังนี้ 
    - วัสดุคงทน ไดแก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน   ฯลฯ 
    - วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ฟิวส  เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ฯลฯ 
    - วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร ผังเสดงวงจรตางๆ และแผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคาวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รายละเอียด ดังนี้ 
     -  วัสดุคงทน ไดแก แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
    -  วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก  อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร  กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
   -  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก หนวยประมวล
ผล อารดดิสกไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้น
พิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป คัตซีทฟีตเตอร เมาส พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบ๊อกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เครื่องอานบันทึกขอมูลตางๆ เชน แบบ
ดิสเกตต แบบฮารตดิต แบบซีดีรอม แบบออพติคอล เป็นตน เรา
เตอร ฯลฯ 
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชนคาซอมแซม
ทรัพยสินครุภัณฑตางๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน ฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 660,560 บาท

งบบุคลากร รวม 625,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 625,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 625,560 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
ของกองสวัสดิการสังคม และจายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต.กําหนด ให
แก  ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน จํานวน 2 อัตรา  โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/เชาซื้อบานใหกับพนักงานสวนตําบล
และลูกจางที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ
   - เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชา
บานของขาราชการทองถิ่น พ.. 2548 และฉบับแกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล และลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติ หรือผูไดรับบํานาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการการศึกษาของบุตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

  -  เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด  คาใชจายประกอบดวย คาสัมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
วัสดุ อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการ ฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557  และที่แกไขเพิ่มเติม
   2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0816.5/ว 2726  ลงวันที่ 4  ธันวาคม  2560
    3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 3188  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2562
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  หนาที่ 165 ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 155,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเพื่อเสริมสรางสุขภาพประชาชนและเยาวชน จํานวน 80,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาเพื่อเสริม
สรางสุขภาพประชาชนและเยาวชนประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 ซึ่งดําเนินการโดย อบต.บึงพะไล คาใชจายประกอบ
ดวย คารางวัล คาถวยรางวัล คาอุปกรณกีฬา คาชุดกีฬา คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาอาหาร เครื่องดื่ม คาจัดสถานที่  คาจาง
เหมาบริการ เครื่องเสียง  คาสมนาคุณกรรมการตัดสิน และจัดสง
นักกีฬาเขารวมแขงขัน รายจายอื่น ฯลฯ  รายละเอียดตาม
โครงการฯที่ อบต.กําหนด 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
  - เป็นไปตามแผนงานพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
  หนาที่ 144 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 75,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณกีฬาสําหรับเด็กและ
เยาวชน ประชาชน ในหมูบานของชมรมกีฬา อบต.บึงพะไล และ
ใชสําหรับการฝึกซอมแขงขันกีฬา อบต.บึงพะไล ในการสงเสริมให
เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดเลนกีฬาและใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน  
  - เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รายละเอียด ดังนี้ 
   วัสดุคงทน ไดแก หวงยาง ไมรีปิงปอง ไมแบตมินตัน ไม
เทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกราหวายแขรบอล นาฬิกา
จับเวลา รวม ลูกทุมน้ําหนัก เสาตาขายกีฬา เชน เสาตาขาย
ตะกรอ เสาตาขายวอลเลยบอล หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก กระดาน
แสดงผลการแขงขัน ลูกเปตอง เบาะมวยปล้ํา ยูโด ฯลฯ 
   วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก  ตาขายกีฬา เชนตาขายตะกรอ วอลเลย
บอล เป็นตน ลูกปิงปอง ลูกแบตมินตัน ลูกเทนนิส ลูก
ฟุตบอล แผนโยคะ ตะกรอ นกหวีด ฯลฯ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฉลองวันแหงชัยชนะทาวสุรนารี จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดงานฉลองวันแหงชัยชนะ
ทาวสุรนารีและบุญกุมขาวใหญ ประจําปีงบประมาณ 2565  และ
เป็นการบูรณาการรวมกับหนวยงานราชการอื่นๆและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นภายในอําเภอแกงสนามนาง  คาใชจาย
ประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมาตางๆ คาป้ายประชา
สัมพันธ คาน้ําดื่ม คาจางเหมาจัดขบวนแห คาจัดสถานที่  รายจาย
อื่น ฯลฯ รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
   - เป็นไปตามแผนงานพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หนาที่ 142 ลําดับที่ 2
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โครงการสืบสานประเพณีเขาพรรษา จํานวน 60,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานตามโครงการสืบสาน
ประเพณีเขาพรรษาประจําปีงบประมาณ  2565 คาใชจาย
ประกอบดวย คาพิธีทางศาสนา  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาน้ํา
ดื่ม  คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการหลอเทียน  คาจางเหมารถชัก
ลาก  คาจางเหมาจัดทําตนเทียน  คาขบวนแห  คาวัสดุ
อุปกรณ  คาเครื่องเสียง  และรายจายอื่น  ฯลฯ  รายละเอียดตาม
ที่ อบต.
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
   - เป็นไปตามแผนงานพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หนาที่ 143 ลําดับที่ 4

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 80,000 บาท

      - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานตามโครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง  ประจําปีงบประมาณ 2565 ซึ่งดําเนินการ
โดย อบต. คาใชจายประกอบดวย คาป้าย  คาพิธีทางศาสนา  เงิน
หรือคาของรางวัล  คาถวยรางวัล คาจางเหมาเวที เครื่องเสียง คา
วัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาสัมนาคุณกรรมการ
ตัดสิน และรายจายอื่น ฯลฯ  รายละเอียดตามที่ อบต. กําหนด  
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
   - เป็นไปตามแผนงานพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หนาที่ 143 ลําดับที่ 5
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โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานตและรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานตามโครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานตและรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ  ในชวงเทศกาล
สงกรานตประจํา งบประมาณ 2565  ซึ่งดําเนินการโดย อบต. บึง
พะไล คาใชจายประกอบดวย  คารางวัล คาจางเหมาเวที เครื่อง
เสียง คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้ายประชา
สัมพันธ คาจัดสถานที่ รายจายอื่น  ฯลฯ  รายละเอียดตามที่ อบต
.
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
   - เป็นไปตามแผนงานพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
  หนาที่ 142 ลําดับที่ 3
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,774,000 บาท

งบบุคลากร รวม 812,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 812,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 650,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลประจําปี เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี จํานวน 2
 อัตรา ตามตําแหนงและอัตราที่ อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจาย
ไวไมเกิน 12 เดือน ใหแก 
  ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง 
  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ประเภท อํานวยการทอง
ถิ่น ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน และเงินประจําตําแหนง โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา ตามตําแหนงและอัตราที่ อบต.กําหนด ให
แก คนงานทั่วไป  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต. กําหนด ใหแก ตําแหนง
คนงานทั่วไป  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 962,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 362,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล เชน
     -  เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
     -  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
     -  คาตอบแทนบุคคล หรือ คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐตามเกณฑที่
กําหนด 
      -  คาตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภคภายในเขตตําบลบึง
พะไล
  -  เป็นไปตาม ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
   2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว
 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559

  
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/เชาซื้อบานใหกับพนักงานสวนตําบล
และลูกจางที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล และลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติ หรือผูไดรับบํานาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ  ที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการการศึกษาของบุตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดจาง คาจางเหมาบริการตางๆ ราย
ละเอียดดังนี้   คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเขาบาน) คาโฆษณาและเผย
แพรประชาสัมพันธ  คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบุคคลภาย
นอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ  คา
จางปรับปรุงโดเมน website ฯลฯ คาจางเหมามีลักษณะการจาง
ทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชใน
ราชการ คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้า การขยาย
เขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ ฯลฯ  คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ คาติดตั้ง
โทรศัพทและคาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมใชลักษณะ
ที่ดินและสิ่งกอสราง)
 -  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การ เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555  และ
แกไขเพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของพนักงานสวนตําบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 - เป็นไปตามระเบียบฯ ดังนี้ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และฉบับ
แกไขเพิ่มเติม
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินของ อบต
. เชน  ยานพาหนะ เครื่องถายเอกสาร คอมพิวเตอร เครื่องปรับ
อากาศ ตูเย็น ตู โต๊ะเกาอี้เครื่องพิมพ เครื่องแฟกซ  เครื่องพน
หมอกควัน ฯลฯ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ  
  - เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ
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ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รายละเอียด ดังนี้ 
   - วัสดุคงทน ไดแก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตระแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่   ฯลฯ 
     -  วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม
บรรทัด ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส  ไมบรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ  เข็ม
หมุด  ฯลฯ 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ

วันที่พิมพ : 30/8/2564  10:35:13 หนา : 110/140

MC COMPUTER
Textbox
30/7/2564    10:35:13          



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รายละเอียด ดังนี้ 
     - วัสดุคงทน ไดแก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดังไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไมซักฟิวส ไมค
ลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
     - วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ฟิวส  เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟไฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ลอดวิทยุทรานซิสเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออรสเซนส เบรกเกอร สายอากาศ หรือ เสาอากาศ
สําหรับวิทยุเครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาว
เทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล  กลองรับสัญญาณ ฯลฯ 
    - วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร ผังเสดงวงจรตางๆ และแผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ
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วัสดุกอสราง จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานกอสราง เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รายละเอียด ดังนี้ 
   - วัสดุคงทน ไดแก ไมตางๆ คอน คีม ซะ
แลง จอบ  สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบใสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัด
ขนาดเล็ก เชนตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถสวม อางลางมือ ราว
พาดผา หนากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งราน ฯลฯ 
   -  วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก  น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต  ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ 
   -  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคาวัสดุยานพาหนะและขนสงเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รายละเอียด ดังนี้ 
     -  วัสดุคงทน ไดแก ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ ล็อคพวง
มาลัย  ฯลฯ 
    - วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก  ยางรถยนตน้ํามันเบรก  นอตและ
สกรู  สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ  
   -  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ
         - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ใชสําหรับยาน
พาหนะ เครื่องยนต เครื่องจักรกลและครุภัณฑตางๆ เพื่อการ
ปฏิบัติงานในกิจการของ อบต. และใชในกิจการอื่นๆ 
  - วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด  น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี  น้ํามัน
เครื่อง  ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 
        - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคาวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รายละเอียด ดังนี้ 
     -  วัสดุคงทน ไดแก แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
    -  วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก  อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร  กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
   -  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก หนวยประมวล
ผล อารดดิสกไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้น
พิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป คัตซีทฟีตเตอร เมาส พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบ๊อกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เครื่องอานบันทึกขอมูลตางๆ เชน แบบ
ดิสเกตต แบบฮารตดิต แบบซีดีรอม แบบออพติคอล เป็นตน เรา
เตอร ฯลฯ 
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคาวัสดุอื่น ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รายละเอียด ดังนี้ 
     -  วัสดุคงทน ไดแก มิเตอรน้ํา ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรง
สวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาสวเปิด - ปิดแก๊ส บล็อก ประแจ ไข
ควง น๊อตประเคนยาง ลูกปืน จาระบี ถังเก็บน้ําไวตรวจคุณภาพ
น้ํา ฯลฯ
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้ากิจการประปาที่อยูในความรับผิด
ชอบชอบขององคการบริหารสวนตําบล
  - เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
    2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ 
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งานก่อสร้าง รวม 7,833,933 บาท
งบบุคลากร รวม 510,933 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 510,933 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 350,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลประจําปี เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี  จํานวน 2
 อัตรา ตามตําแหนงและอัตราที่ อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจาย
ไวไมเกิน 12 เดือน ใหแก  
   ตําแหนง นายชางโยธา  
   ตําแหนง นายชางไฟฟ้า 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 160,933 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา ตามตําแหนงและอัตราที่ อบต.กําหนด ใหแก ตําแหนง ผู
ชวยชางโยธา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบลงทุน รวม 7,323,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 315,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

โครงการบํารุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑและสิ่งกอสรางถนนภายใน
ตําบลบึงพะไล

จํานวน 315,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑ และ
ปรับปรุงแซมสิ่งกอสรางที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลบึงพะไล

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,008,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน คสล. บานบะระเวียง  หมูที่  12 จํานวน 165,000 บาท

  - เพื่อกอสรางถนน คสล. บานบะระเวียง หมูที่ 12 (บริเวณบาน
นายสุพจน คูณลาน - บานนางเหลือง วงษบําราบ)  ขนาดผิว
จราจรกวาง 3 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
กอสรางถนน คสล.ไมนอยกวา 339 ตารางเมตร  ไมมีไหล
ทาง พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ราย
ละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กําหนด) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  (เพิ่ม
เติม) ฉบับที่ 3 หนาที่ 19 ลําดับที่ 26

โครงการกอสรางถนน คสล. บานบะระเวียง  หมูที่ 12 จํานวน 287,000 บาท

  - เพื่อกอสรางถนน คสล. บานบะระเวียง หมูที่ 12 (เสนสามแยก
ตนครอ - บานนายสําเริง รองศักดิ์)  ขนาดผิวจราจรกวาง 4
 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสราง
ถนน คสล.ไมนอยกวา 588 ตารางเมตร  ไมมีไหลทาง พรอมติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.บึงพะไล กําหนด) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  (เพิ่ม
เติม) ฉบับที่ 3 หนาที่ 38 ลําดับที่ 55
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โครงการกอสรางถนน คสล. บานศาลาหนองขอน  หมูที่ 5 จํานวน 115,000 บาท

  - เพื่อกอสรางถนน คสล. บานศาลาหนองขอน หมูที่ 5 (บริเวณ
ถนนลาดยาง - บานนายชู สารีวัน)  ขนาดผิวจราจรกวาง 3.5
 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสราง
ถนน คสล.ไมนอยกวา 210 ตารางเมตร  ไหลทางลูกรังตามสภาพ
ถนน พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1
 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กําหนด) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  (เพิ่ม
เติม) ฉบับที่ 3 หนาที่ 25 ลําดับที่ 38

โครงการกอสรางถนน คสล. บานศาลาหนองขอน หมูที่ 5 จํานวน 192,000 บาท

  - เพื่อกอสรางถนน คสล. บานศาลาหนองขอน หมูที่ 5 (บริเวณ
ถนนลาดยาง - บานนางนาง กํามา)  ขนาดผิวจราจรกวาง 4
 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสราง
ถนน คสล.ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร  ไหลทางลูกรังตามสภาพ
ถนน พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1
 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กําหนด) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  (เพิ่ม
เติม) ฉบับที่ 3 หนาที่ 25 ลําดับที่ 38

โครงการกอสรางถนน คสล. บานศิลาทอง หมูที่ 8 จํานวน 370,000 บาท

  - เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศิลาทอง หมูที่ 8
 (บริเวณบานนายกงกี - บานนายปั่น สีมา)  ขนาดผิวจราจร
กวาง 4 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมนอยกวา  784 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบ
ต.บึงพะไล กําหนด) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 66
 ลําดับที่ 21 จุดที่ 5
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โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองขามนอย หมูที่ 11 จํานวน 500,000 บาท

  - เพื่อกอสรางถนน คสล. บานหนองขามนอย หมูที่ 11 (บริเวณ
บานหนองขามนอย - หวยโสกกุง)  ขนาดผิวจราจรกวาง 4
 เมตร ยาว 249 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสราง
ถนน คสล.ไมนอยกวา 996 ตารางเมตร  ไมมีไหลทาง พรอมติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.บึงพะไล กําหนด) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  (เพิ่ม
เติม) ฉบับที่ 3 หนาที่ 21 ลําดับที่ 33

โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองโคบาลเหนือ  หมูที่ 13 จํานวน 349,000 บาท

  -  เพื่อกอสรางถนน คสล.บานหนองโคบาลเหนือ หมูที่ 13
 (บริเวณบานนางเกษราภร ขันแกว - บานนายทองมา วงษชารี) 
ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 119 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางถนน คสล.ไมนอยกวา 595 ตารางเมตร
ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางถนน คสล.ไมนอยกวา 92 ตารางเมตร  
หรือมีพื้นที่กอสรางถนน คสล.รวมทั้งสองชวงไมนอยกวา 687
 ตารางเมตร   ไหลทางลูกรังตามสภาพถนน พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.บึงพะไล กําหนด) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  (เพิ่ม
เติม) ฉบับที่ 3 หนาที่ 33 ลําดับที่ 47

โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองโพธิ์  หมูที่ 10 จํานวน 360,000 บาท

  - เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองโพธิ์ หมูที่ 10
 (บริเวณไรนายคํามี ปัดทุม  - วัดบานหนองโพธิ์)  ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอ
สรางถนน คสล.ไมนอยกวา 725 ตารางเมตร  ไหลทางลูกรังตาม
สภาพถนน พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1
 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กําหนด) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  (เพิ่ม
เติม) ฉบับที่ 3 หนาที่ 16 ลําดับที่ 20
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โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองโพธิ์ หมูที่ 10 จํานวน 208,000 บาท

  - เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองโพธิ์ หมูที่ 10
 (บริเวณบานนายสุภี ปัดทุม  - บานนายบุญเพ็ง ปัดทุม)  ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
กอสรางถนน คสล.ไมนอยกวา 410 ตารางเมตร  ไหลทางลูกรัง
ตามสภาพถนน พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าน (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึง
พะไล กําหนด) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  (เพิ่ม
เติม) ฉบับที่ 3 หนาที่ 17 ลําดับที่ 22

โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองเตา หมูที่ 9 จํานวน 96,000 บาท

  - เพื่อกอสรางถนน คสล. บานหนองเตา หมูที่ 9 จุดที่ 3
  (บริเวณบานนายสุพันธ - บานนายสังคม)  ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมนอยกวา  190 ตารางเมตร  ไหลทางลูกรังตามสภาพ
ถนน (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กําหนด) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  (เพิ่ม
เติม) ฉบับที่ 3 หนาที่ 28 ลําดับที่ 43 จุดที่ 3 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนระเวียง หมูที่ 2 จํานวน 400,000 บาท

  - เพื่อกอสรางถนน คสล. บานโนนระเวียง หมูที่ 2  (บริเวณ
ศาลาอเนกประสงค-สี่แยกนานางทองตัด จันที)  ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 164 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมนอยกวา  820 ตารางเมตร  ไหลทางลูกรังตามสภาพ
ถนน (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กําหนด) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  (เพิ่ม
เติม) ฉบับที่ 3 หนาที่ 12 ลําดับที่ 11  
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โครงการกอสรางถนนดินยกระดับพรอมลงลูกรัง บานหนองบัวกอง 
หมูที่ 3

จํานวน 110,000 บาท

  - เพื่อกอสรางถนนดินยกระดับพรอมลงลูกรัง บานหนองบัว
กอง หมูที่ 3  (บริเวณนานางทองยุน ประวัติ - นานายสราวุฒิ คํา
ประพันธ )  ถมดินขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา
เฉลี่ย 1.00 เมตร ลงลูกรังขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 170
 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 85
 ลบ.ม. พรอมดําเนินการเกรดเกลี่ย ปรับแตงบดทับใหเรียบ
รอย  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1
 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กําหนด) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565   หนาที่ 59
 ลําดับที่ 11

โครงการกอสรางถนนลูกรังบานราชมงคล  หมูที่ 14 จํานวน 175,000 บาท

  - เพื่อกอสรางถนนลุกรัง บานราชมงคล หมูที่ 14  (บริเวณสาม
แยกนานายจันทรศรี ชูคันหอม - วัดป่าดอนมงคล )  ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือ
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 525 ลบ.ม. เกรดเกลี่ยปรับแตง พรอม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กําหนด) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่ม
เติม) ฉบับที่ 3 หนาที่ 32 ลําดับที่ 48

โครงการกอสรางถนนลูกรังบานราชมงคล หมูที่ 14 จํานวน 250,000 บาท

  - เพื่อกอสรางถนนลุกรัง บานราชมงคล หมูที่ 14  (บริเวณนา
นางหนูเจียม หลงสี - นานายสม คําเสนา)  ขนาดผิวจราจรกวาง 5
 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 750 ลบ.ม. เกรดเกลี่ยปรับแตง พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.บึงพะไล กําหนด) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่ม
เติม) ฉบับที่ 3 หนาที่ 33 ลําดับที่ 42 จุดที่ 4
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โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหวยยาง หมูที่ 7 จํานวน 340,000 บาท

  - เพื่อกอสรางถนนหินคลุก บานหวยยาง หมูที่ 7 (บริเวณบาน
หวยยาง - อางหวยยาง)  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 850
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 425 ลบ.ม.  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึง
พะไล กําหนด) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่ม
เติม) ฉบับที่ 3 หนาที่ 15 ลําดับที่ 17

โครงการกอสรางฝายน้ําลนหวยสะพานหิน บานหนองเตา หมูที 9 จํานวน 400,000 บาท

  -  เพื่อกอสรางฝายน้ําลนหวยสะพานหิน บานหนองเตา หมูที่ 9
 (บริเวณที่นานายไพรบูลย) ขนาดผิวสันฝายกวาง 4 เมตร ยาว 15
 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บึง
พะไล กําหนด) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 123
 ลําดับที่ 26 จุดที่ 3

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาปิด บาน
หนองโคบาล หมูที่ 6

จํานวน 250,000 บาท

  - เพื่อกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝา
ปิด บานหนองโคบาล หมูที 6 จุดที่ 3 (บริเวณบานนางบุญ
รัตน  วันสา - ป้อมยามประชาสามัคคี) ขนาดปากรางกวาง 0.3
 เมตร ลึก 0.40 ยาว 72 เมตร ขอบรางหนา 0.10 เมตร พรอมฝา
ปิดตะแกรงเหล็กขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร จํานวน 72
 ฝา  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1
 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กําหนด) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
  หนาที่ 173 -174 ลําดับที่ 19  จุดที่ 3
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โครงการกอสรางลานกีฬาบานศาลาหนองขอน หมูที่ 5 จํานวน 357,000 บาท

   - เพื่อกอสรางลานกีฬาบานศาลาหนองขอน  หมูที่ 5  ขนาด
กวาง 25 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอ
สรางลาน คสล.ไมนอยกวา 750 ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.บึงพะไล กําหนด) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 183
 ลําดับที่ 3  

โครงการกอสรางลานกีฬาบานหวยยาง หมูที่ 7 จํานวน 102,000 บาท

  - เพื่อกอสรางลานกีฬา บานหวยยาง  หมูที่  7 (ตอจากจุด
เดิม)  ขนาดกวาง 12 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่กอสรางลาน คสล.ไมนอยกวา 216 ตารางเมตร พรอมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.บึงพะไล กําหนด) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  (เพิ่ม
เติม) ฉบับที่ 3 หนาที่ 42 ลําดับที่ 2  

โครงการซอมแซมถนน คสล. บานพะไล หมูที่ 4 จํานวน 240,000 บาท

  - เพื่อซอมแซมถนน คสล.บานพะไล หมูที่ 4 (บริเวณบานนาย
สมพาน บทนอก - บานนายถนอม สวนหนองปิง)  ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสราง
ถนน คสล.ไมนอยกวา 490 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังตามสภาพ
ถนน พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1
 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กําหนด) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่ม
เติม) ฉบับที่ 3 หนา 14 ลําดับที่ 15
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โครงการซอมแซมถนน คสล.บานพะไล หมูที่ 4 จํานวน 120,000 บาท

 - เพื่อซอมแซมถนน คสล.บานพะไล หมูที่ 4 (บริเวณสี่แยกบาน
พะไล - ถนนลาดยางทางเขาหมูบาน)  ขนาดผิวจราจรกวาง 5
 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสราง
ถนน คสล. ไมนอยกวา 240 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังตามสภาพ
ถนน พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1
 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กําหนด) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่ม
เติม) ฉบับที่ 3 หนาที่ 13 ลําดับที่ 14

โครงการซอมแซมถนน คสล.บานหนองเตาพัฒนา หมูที่ 15 จํานวน 623,000 บาท

  - เพื่อซอมแซมถนน คสล.บานหนองเตาพัฒนา หมูที่ 15
 (บริเวณบานนายทองดํา ปัดทุม  - บานนายเกรียงศักดิ์ นารี
จันทร) ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางถนน คสล. ไมนอยกวา 1,250 ตาราง
เมตร ไหลทางลูกรังตามสภาพถนน พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบ
ต.บึงพะไล กําหนด) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่ม
เติม) ฉบับที่ 3 หนาที่ 35 ลําดับที่ 50

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บานหนองบัวกอง  หมูที่ 3 จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อซอมแซมถนนลูกรัง บานหนองบัวกอง หมูที่ 3  (บริเวณนา
นางสายทอง ปักเขตานัง )  ลงลูกรังขนาดผิวจราจรกวาง 5
 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร (เกรดเกลี่ยปรับแตง) หรือ
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 150 ลบ.ม.  พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบ
ต.บึงพะไล กําหนด) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่ม
เติม) ฉบับที่ 3 หนาที่ 24 ลําดับที่ 35
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โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บานหนองบัวกอง หมูที่ 3 จํานวน 240,000 บาท

  - เพื่อซอมแซมถนน ลุกรัง บานหนองบัวกอง หมูที่ 3  (บริเวณ
นานางสายทอง ปักเขตานัง )  ลงลูกรังขนาดกวาง 5
 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร (เกรดเกลี่ยปรับแตง) หรือ
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 150 ลบ.ม.  พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบ
ต.บึงพะไล กําหนด) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 104
 ลําดับที่ 96

โครงการซอมแซมผิวทางดวยแอสฟัสตติกคอนกรีต บานหัวบึง หมูที่ 
1

จํานวน 509,000 บาท

  - เพื่อซอมแซมผิวทางดวยแอสฟัสตติกคอนกรีต บานหัวบึง หมู
ที่ 1 (ตอจากจุดเดิม) บริเวณบานนางหนู  แสงวงศ ถึงถนนลาด
ยาง อ.แกงสนามนาง - อําเภอบานเหลื่อม ขนาดผิวจราจรกวาง 5
 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอ
สฟัสตติกคอนกรีตไมนอยกวา 1,450 ตารางเมตร พรอมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.บึงพะไล กําหนด) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หนา 7 ลําดับที่ 1 
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 200,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ในการ
ดําเนินการกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค สิ่งสาธารณูปการ คากอสราง
อาคารหรือสิ่งปลูกสรางตางๆ และคาปรับที่ดินและสิ่งกอสราง
เกี่ยวกับการคํานวณเงินเพิ่มและการอนุมัติจายเงินเพิ่ม (คา K) แก
ผูรับจางของหนวยงานในฐานะคูสัญญาจาง
   - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 เรื่องการขอรับเงินชดเชยคา
กอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K ) 
  3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 2147 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การตรวจสอบการเบิก
จายคาจาง สัญญาจางแบบปรับราคาได (คา K ) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
  4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3479 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 917,600 บาท

งบบุคลากร รวม 712,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 712,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 550,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลประจําปี เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี จํานวน 2
 อัตรา ตามตําแหนงและอัตราที่ อบต.กําหนด  โดยคํานวณตั้งจาย
ไว ไมเกิน 12  เดือน  ใหแก
   ตําแหนง ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร 
   ตําแหนง ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ประเภท อํานวยการทอง
ถิ่น ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดัง
นี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา ตามตําแหนงและอัตราที่ อบต.กําหนด  ใหแก ตําแหนงคน
งานทั่วไป  โดยคํานวณตั้งจายไว ไมเกิน 12  เดือน  
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางทั่วไป จํานวน  1
 อัตรา ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต. กําหนด ใหแก ตําแหนง
คนงานทั่วไป โดยคํานวณตั้งจายไว ไมเกิน 12  เดือน
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 
  2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น วาดวย หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   3. หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 203,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 26,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล  เชน  คาตอบแทนคณะกรรมการจัด
ซื้อ/จัดจาง  อบต.ที่ไดรับการแตงตั้งจากตัวแทนชุมชน  และคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจางที่จัดตั้งจากพนักงานสวนตําบล  เงิน
ประโยชนคาตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ  ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2557
    2. หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  กค 0402.5/ว156
  ลว  19  กันยายน  2560  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
กับพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 5,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/เชาซื้อบานใหกับพนักงานสวนตําบล
และลูกจางที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดจาง คาจางเหมาบริการตางๆ ราย
ละเอียดดังนี้  คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ   คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเขา
บาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ  คาธรรมเนียม
ตางๆ  ฯลฯ คาจางเหมามีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็น
สิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ คาจางเหมาเดินสาย
และติดตั้งอุปกรณไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คลองสวยน้ําใส คนไทยมีความสุข จํานวน 25,000 บาท

     -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการคลองสวย
น้ําใส  คนไทยมีความสุข  ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมกําจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหลงน้ําในเขตพื้นที่ตําบลบึงพะไล  คาใชจาย
ประกอบดวย  คาป้าย คาจางเหมาเครื่องจักร คาน้ําดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณและรายจายอื่นๆที่จําเป็น  ฯลฯ  รายละเอียดตาม
โครงการที่  อบต. กําหนด
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 
  -  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561 – 2565  หนาที่ 176
 ลําดับที่  3

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชการอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การ เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555  และ
แกไขเพิ่มเติม
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของพนักงานสวนตําบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 - เป็นไปตามระเบียบฯ ดังนี้ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และฉบับ
แกไขเพิ่มเติม

โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียวฯ จํานวน 15,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการทองถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์  รักษพื้นที่สีเขียว เป็นการดําเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
โดยการปลูกตนไมริมทาง  สถานที่ราชการ ที่สาธารณะ ปรับปรุง
ภูมิทัศน  จัดสวนหยอมภายในสํานักงาน เพื่อปรับปรุงสภาพแวด
ลอม  ระบบนิเวศน คาใชจายประกอบดวย  คาพันธุไม  คา
ป้าย คาน้ําดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  และรายจายอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ
  รายละเอียดตามโครงการที่  อบต.กําหนด  
     -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.2559  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561 – 2565
  หนาที่ 175  ลําดับที่  2
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โครงการฝึกอบรมใหความรูดานการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรม
ใหความรูดานการเกษตร เป็นการฝึกอบรมใหความรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการผลิตใหเกษตรกรและผูสนใจ  โดยมีคาใช
จาย  เชน  คาป้าย  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
วัสดุอุปกรณ  และรายจายอื่นๆที่จําเป็น  ฯลฯ  รายละเอียดตาม
โครงการที่  อบต.กําหนด
           - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการ
เบิกคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561 – 2565
 หนาที่ 167 ลําดับที่ 2 )

โครงการรักษน้ํา รักษป่า รักษาแผนดิน จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการรักษน้ํา  รักษ
ป่า  รักษาแผนดิน  เป็นการดําเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ
ดินและน้ําตามแนวพระราชดําริในหลวงรัชกาลที่  9  โดยเป็นคา
ใชจายในการดําเนินการ  เชน  คาป้าย  คาน้ําดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ
และรายจายอื่นๆที่จําเป็น  ฯลฯรายละเอียดตามโครงการที่  อบต
.กําหนด
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
   (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565 หนาที่ 175
  ลําดับที่ 4 )
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วันรักตนไมประจําปีของชาติ จํานวน 10,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการวันตนไม
ประจําปีของชาติ  ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมปลูกตนไมและบํารุง
รักษาตนไมในเขตพื้นที่ตําบลบึงพะไล  คาใชจายประกอบ
ดวย  คาพันธุไม  คาป้าย  คาน้ําดื่ม  คาวัสดุอุปกรณและคาใชจาย
อื่นๆที่จําเป็น  ฯลฯ  รายละเอียดโครงการตามที่  อบต.กําหนด
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  หนาที่ 167
  ลําดับที่  3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินของ อบต
. เชน  ยานพาหนะ เครื่องถายเอกสาร คอมพิวเตอร เครื่องปรับ
อากาศ ตูเย็น ตู โต๊ะเกาอี้เครื่องพิมพ เครื่องแฟกซ  เครื่องพน
หมอกควัน ฯลฯ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ  
   - เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ
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ค่าวัสดุ รวม 32,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รายละเอียด ดังนี้ 
   - วัสดุคงทน ไดแก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตระแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ฯลฯ 
     -  วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม
บรรทัด ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส  ไมบรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ  เข็ม
หมุด  กระดาษคารบอน กระดาษไข  แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพ   ฯลฯ 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
   2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 7,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รายละเอียด ดังนี้ 
   - วัสดุคงทน ไดแก เคียว สปริงเกลอร จอบหมุน จานพรวน ผา
นไถกระทะ คราดขี่พรวนดินระหวางแถว  มีดตัดไม ฯลฯ 
     -  วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก  ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธสัตวปีกและสัตวน้ํา วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณในการขยายพันธพืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผา
พลาสติก หนากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ 
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565  หนาที่ 194
 ลําดับที่ 42

วันที่พิมพ : 30/8/2564  10:35:13 หนา : 137/140

MC COMPUTER
Textbox
30/7/2564    10:35:13          



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคาวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รายละเอียด ดังนี้ 
     -  วัสดุคงทน ไดแก แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
    -  วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก  อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร  กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
   -  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก หนวยประมวล
ผล อารดดิสกไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้น
พิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป คัตซีทฟีตเตอร เมาส พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบ๊อกซ  ฯลฯ 
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1. กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
  มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คชจ.ประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายจาย – รายรับ 
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งบลงทุน รวม 2,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,600 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

-  เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) ราคา  2,600 บาท จํานวน 1 เครื่อง
      คุณลักษณะพื้นฐานจ
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (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
(ตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพฯ

จํานวน 30,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  คาใชจายประกอบดวย  คาป้าย  คาน้ํา
ดื่ม  คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการสํารวจ  จัดเก็บขอมูลพันธุ
พืช  พันธุสัตว  การจัดทําระบบขอมูลพันธุพืชพันธุสัตว  และราย
จายอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ  รายละเอียดตามโครงการที่  อบต
.กําหนด
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561– 2565  หนาที่167
  ลําดับที่ 1
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

180,000

เงินสํารองจาย 652,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,060,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,970,000

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

7,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

5,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

5,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

538,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

180,000

เงินสํารองจาย 652,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,060,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,970,000

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

7,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

5,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

5,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

538,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือท้องที่

235,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,750,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 252,120

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,227,620 117,400 1,612,787

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,905,860 100,000 3,037,240 422,640 625,560

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือท้องที่

235,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,750,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 252,120

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 268,933 108,000 3,334,740

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,000,000 550,000 10,641,300

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 378,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

89,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

129,420 42,200 180,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 456,000 120,000 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 10,000 5,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,000,000 80,000 300,000 250,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

45,000 38,000 10,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 230,000 50,000 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 500,000 130,000 120,000 10,000

คลองสวยน้ําใส คนไทย
มีความสุข
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000 12,000 375,620

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 42,000 5,000 633,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 1,000 31,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

300,000 20,000 1,950,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

15,000 108,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 60,000 10,000 360,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 50,000 30,000 840,000

คลองสวยน้ําใส คนไทย
มีความสุข

25,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาของรางวัล หรือเงิน
รางวัล

5,000

คาใช้จายในการจัดการ
เลือกตั้งและการประชา
สัมพันธ์ การรณรงค์

700,000

คาใช้จายในการจัดทํา
หรือปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราชการ
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

190,000 5,000 80,000 30,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอก
อาณาจักร

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

15,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

90,000 100,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาของรางวัล หรือเงิน
รางวัล

5,000

คาใช้จายในการจัดการ
เลือกตั้งและการประชา
สัมพันธ์ การรณรงค์

700,000

คาใช้จายในการจัดทํา
หรือปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราชการ
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

10,000 10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

305,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอก
อาณาจักร

40,000 40,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

15,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

10,000 10,000 230,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ประชาชนและเยาวชน

80,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

50,000

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้บุคลากรทางการ
ศึกษาด้านการจัดทํา
หลักสูตร และการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาฯ

20,000

โครงการฉลองวันแหง
ชัยชนะท้าวสุรนารี

30,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

15,000

โครงการดอกจานบาน 20,000

โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียวฯ

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

50,000

โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ประชาชนและเยาวชน

80,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

50,000

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้บุคลากรทางการ
ศึกษาด้านการจัดทํา
หลักสูตร และการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาฯ

20,000

โครงการฉลองวันแหง
ชัยชนะท้าวสุรนารี

30,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

15,000

โครงการดอกจานบาน 20,000

โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียวฯ

15,000 15,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

50,000

โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

15,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ

30,000

โครงการฝึกอบรมกลุม
สตรี เยาวชน และ
ประชาชน

20,000

โครงการฝึกอบรมกลุม
อาชีะสําหรับกลุมสตรี
แมบ้าน ตําบลบึงพะไล

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

50,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการเกษตร

โครงการพัฒนาเมือง 
ชุมชนท้องถิ่น ให้เป็น
เมืองสะอาด

40,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท้องถิ่น

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

15,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ

30,000

โครงการฝึกอบรมกลุม
สตรี เยาวชน และ
ประชาชน

20,000

โครงการฝึกอบรมกลุม
อาชีะสําหรับกลุมสตรี
แมบ้าน ตําบลบึงพะไล

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

50,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการเกษตร

15,000 15,000

โครงการพัฒนาเมือง 
ชุมชนท้องถิ่น ให้เป็น
เมืองสะอาด

40,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท้องถิ่น

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

15,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

15,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคระบาดตามฤดูกาล

30,000

โครงการรักษ์น้ํา รักษ์
ป่า รักษาแผนดิน

โครงการวันท้องถิ่นไทย 5,000

โครงการสงเสริม
พัฒนาการเด็กด้าน
อารมณ์ และพัฒนาการ
เรียนรู้สําหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ

20,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
สําหรับผู้พิการ/ผู้ด้อย
โอกาส

30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,590,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

15,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

15,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคระบาดตามฤดูกาล

30,000

โครงการรักษ์น้ํา รักษ์
ป่า รักษาแผนดิน

20,000 20,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 5,000

โครงการสงเสริม
พัฒนาการเด็กด้าน
อารมณ์ และพัฒนาการ
เรียนรู้สําหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ

20,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
สําหรับผู้พิการ/ผู้ด้อย
โอกาส

30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,590,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุน
นโยบายของรัฐและ
กระทรวงมหาดไทย

100,000

โครงการสํารวจข้อมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์

5,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีเข้าพรรษา

60,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

80,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ

70,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพฯ

โครงการอบรมกฎหมาย
เบื้องต้นให้แกประชาชน

20,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุน
นโยบายของรัฐและ
กระทรวงมหาดไทย

100,000

โครงการสํารวจข้อมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์

5,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีเข้าพรรษา

60,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

80,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ

70,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพฯ

30,000 30,000

โครงการอบรมกฎหมาย
เบื้องต้นให้แกประชาชน

20,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
วันรักต้นไม้ประจําปีของ
ชาติ

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร

วัสดุกีฬา 75,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 70,000 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 1,960,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

250,000

วัสดุสํานักงาน 140,000 60,000 20,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 16,000

คาบริการไปรษณีย์ 25,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
วันรักต้นไม้ประจําปีของ
ชาติ

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 80,000 80,000

วัสดุการเกษตร 7,000 7,000

วัสดุกีฬา 75,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 15,000 245,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,010,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,000 250,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000 105,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

250,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 10,000 260,000

วัสดุอื่น 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 16,000

คาบริการไปรษณีย์ 25,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

140,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค คาไฟฟ้า 310,000 60,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 34,000

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 11,800

เครื่อง
พิมพ์Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์  (Ink 
Tank Printer)

7,500

โครงการบํารุงรักษา
ปรับปรุงครุภัณฑ์และสิ่ง
กอสร้างถนนภายใน
ตําบลบึงพะไล

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา

5,200

จัดซื้อโต๊ะพับเอนก
ประสงค์ สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค คาไฟฟ้า 100,000 470,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 34,000

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 11,800

เครื่อง
พิมพ์Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์  (Ink 
Tank Printer)

7,500

โครงการบํารุงรักษา
ปรับปรุงครุภัณฑ์และสิ่ง
กอสร้างถนนภายใน
ตําบลบึงพะไล

315,000 315,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา

2,600 7,800

จัดซื้อโต๊ะพับเอนก
ประสงค์ สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. บ้านบะระเวียง  
หมูที่  12

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. บ้านบะระเวียง  
หมูที่ 12

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. บ้านศาลาหนอง
ขอน  หมูที่ 5

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. บ้านศาลาหนอง
ขอน หมูที่ 5

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. บ้านศิลาทอง หมู
ที่ 8

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองขาม
น้อย หมูที่ 11

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองโคบาล
เหนือ  หมูที่ 13
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

200,000 200,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. บ้านบะระเวียง  
หมูที่  12

165,000 165,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. บ้านบะระเวียง  
หมูที่ 12

287,000 287,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. บ้านศาลาหนอง
ขอน  หมูที่ 5

115,000 115,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. บ้านศาลาหนอง
ขอน หมูที่ 5

192,000 192,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. บ้านศิลาทอง หมู
ที่ 8

370,000 370,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองขาม
น้อย หมูที่ 11

500,000 500,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองโคบาล
เหนือ  หมูที่ 13

349,000 349,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองโพธิ์  
หมูที่ 10

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองโพธิ์ 
หมูที่ 10

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.บ้านหนองเตา หมู
ที่ 9

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนระเวียง หมูที่ 2

โครงการกอสร้างถนน
ดินยกระดับพร้อมลง
ลูกรัง บ้านหนองบัวกอง 
หมูที่ 3

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรังบ้านราชมงคล  
หมูที่ 14

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรังบ้านราชมงคล หมู
ที่ 14

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก บ้านห้วยยาง 
หมูที่ 7
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองโพธิ์  
หมูที่ 10

360,000 360,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองโพธิ์ 
หมูที่ 10

208,000 208,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.บ้านหนองเตา หมู
ที่ 9

96,000 96,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนระเวียง หมูที่ 2

400,000 400,000

โครงการกอสร้างถนน
ดินยกระดับพร้อมลง
ลูกรัง บ้านหนองบัวกอง 
หมูที่ 3

110,000 110,000

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรังบ้านราชมงคล  
หมูที่ 14

175,000 175,000

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรังบ้านราชมงคล หมู
ที่ 14

250,000 250,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก บ้านห้วยยาง 
หมูที่ 7

340,000 340,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างฝายน้ํา
ล้นห้วยสะพานหิน บ้าน
หนองเตา หมูที 9

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปิด บ้าน
หนองโคบาล หมูที่ 6

โครงการกอสร้างลาน
กีฬาบ้านศาลาหนอง
ขอน หมูที่ 5

โครงการกอสร้างลาน
กีฬาบ้านห้วยยาง หมูที่ 
7

โครงการซอมแซมถนน 
คสล. บ้านพะไล หมูที่ 4

โครงการซอมแซมถนน 
คสล.บ้านพะไล หมูที่ 4

โครงการซอมแซมถนน 
คสล.บ้านหนองเตา
พัฒนา หมูที่ 15

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรัง บ้านหนองบัวกอง 
 หมูที่ 3
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างฝายน้ํา
ล้นห้วยสะพานหิน บ้าน
หนองเตา หมูที 9

400,000 400,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปิด บ้าน
หนองโคบาล หมูที่ 6

250,000 250,000

โครงการกอสร้างลาน
กีฬาบ้านศาลาหนอง
ขอน หมูที่ 5

357,000 357,000

โครงการกอสร้างลาน
กีฬาบ้านห้วยยาง หมูที่ 
7

102,000 102,000

โครงการซอมแซมถนน 
คสล. บ้านพะไล หมูที่ 4

240,000 240,000

โครงการซอมแซมถนน 
คสล.บ้านพะไล หมูที่ 4

120,000 120,000

โครงการซอมแซมถนน 
คสล.บ้านหนองเตา
พัฒนา หมูที่ 15

623,000 623,000

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรัง บ้านหนองบัวกอง 
 หมูที่ 3

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรัง บ้านหนองบัวกอง 
หมูที่ 3

โครงการซอมแซมผิว
ทางด้วยแอสฟัสต์ติก
คอนกรีต บ้านหัวบึง หมู
ที่ 1

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

300,000

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน

3,024,000

อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง)

30,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตางๆ

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
ลูกรัง บ้านหนองบัวกอง 
หมูที่ 3

240,000 240,000

โครงการซอมแซมผิว
ทางด้วยแอสฟัสต์ติก
คอนกรีต บ้านหัวบึง หมู
ที่ 1

509,000 509,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

300,000

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน

3,024,000

อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง)

30,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตางๆ

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

รวม 19,692,000 15,094,640 494,600 12,748,027 815,000 944,640 660,560 395,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

รวม 9,607,933 947,600 61,400,000
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