
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง
อําเภอ ศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 65,071,630 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,079,048 บาท

งบบุคลากร รวม 7,268,048 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,607,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายก อบต. และรองนายก อบต. 2 ตําแหน่ง
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต. 
และรองนายก อบต. 2 ตําแหน่ง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. 
และรองนายก อบต. 2 ตําแหน่ง

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต.
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,923,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ประธานสภา อบต. ,รองประธาน
สภา อบต., สมาชิกสภา อบต. 30 คน และเลขานุการสภา อบต.

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,660,128 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,423,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
จํานวน 8 ตําแหน่ง 8 อัตรา ดังนี้
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) 1  อัตรา
- หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)                    1  อัตรา
- นักจัดการงานทั่วไป                                                1  อัตรา
- นักทรัพยากรบุคคล                                                 1  อัตรา
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                   1  อัตรา
- นิติกร                                                                   1  อัตรา
- นักตรวจสอบภายใน                                                1  อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ                                                  1  อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ อบต. ได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวประกาศลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เกี่ยวกับเงินเพิ่ม
อื่นๆ
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลสายบริหาร  
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 883,968 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 ตําแหน่งจํานวน 7 อัตรา  ดังนี้
- ตําแหนงผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                        2 อัตรา  
- ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง                  2 อัตรา  
- ตําแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (นักการภารโรง)        1 อัตรา 
- ตําแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)           2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 93,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างของ อบต. ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวประกาศลงวันที่ 11
 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล    
(ก.อบต.) เกี่ยวกับเงินเพิ่มอื่นๆ

งบดําเนินงาน รวม 1,736,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 365,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่        
อบต. เช่น ค่าตอบแทนเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษและ
เงินรางวัลให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างที่มีผลงานและผลสัมฤทธิ
ดีเด่น ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกเงิน
ค่าเช่าบ้านตามกฎหมายว่าด้วยค่าเช่าบ้านได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
ผู้บริหาร และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้

ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตามภารกิจอํานาจหน้าที่ เช่น ค่าจ้าง
เหมาทําความสะอาด ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าต่อสัญญาระบบอินเตอร์
เน็ต ค่าจ้างเหมาทําเว็บไซต์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาพนักงาน
จ้างเหมาบริการ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  แยกเป็น
- ค่ารับรอง        
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในโอกาสต่างๆ เช่น การต้อนรับคณะบุคคล 
ส่วนราชการหรือผู้มาศึกษาดูงาน ฯลฯ
- ค่าเลี้ยงรับรอง        
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. คณะอนุกรรมการสภา
และการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งของ อบต. ตามที่คณะ
กรรมการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา แทนตําแหน่งที่ว่าง 
และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
และกรณีอื่นๆ) เช่น ค่าแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 169 ลําดับที่ 5

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในกิจการของ 
อบต. เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนาของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
หรือสมาชิกสภา อบต. ฯลฯ

- โครงการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้องสัญจร จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านเอื้องสัญจร เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 169  ลําดับที่ 4
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- โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 128 ลําดับที่ 1

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 168 ลําดับที่ 2

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน 
ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 168 ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)

ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษ  สมุด ปากกา เครื่องเย็บ
กระดาษ ธงตราฉายาลักษณ์ เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ เข่ง มีด ถาด 
แก้วนํ้า แปรง ไม้กวาด นํ้ายาดับกลิ่น นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือก่อสร้าง 
ปูนซีเมนต์ ทราย หิน อิฐ ตะปู ท่อ คสล. ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง 
เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอร์รี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้สําหรับรถยนต์ส่วน
กลาง ครุภัณฑ์หรือเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรกลของ อบต. หรือใช้สําหรับ
เครื่องยนต์หรือเครื่องจักรกลที่ อบต. ยืมจากส่วนราชการหรือหน่วยงาน
อื่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น วัสดุป้าย สี พู่กัน กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เช่น ผงหมึก 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 456,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อบต. หรืออาคารสถานที่ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต. 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ประจําที่ทําการ อบต.หรือสถานที่ที่อยู่ใน
ความดูแลของ อบต. ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์
หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าคู่สายและค่าเช่าพื้นที่โฮมเพจของ อบต. ตามโครง
การอินเทอร์เน็ตตําบลหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 228 ลําดับที่ 9
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท
- อุดหนุนเทศบาลตําบลหาดแพง ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อปท.ระดับอําเภอ 
อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบประมาณตั้งไว้ 25,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 149 ลําดับที่ 1

งานบริหารงานคลัง รวม 3,518,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,666,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,666,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,936,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 6 ตําแหน่ง 
6 อัตรา ดังนี้
- ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)        1  อัตรา
- ตําแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้                               1  อัตรา
- ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี                                1  อัตรา
- ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ                                           1  อัตรา
- ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ                                          1  อัตรา
- ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                         1  อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ อบต. ได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวประกาศลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เกี่ยวกับเงินเพิ่ม
อื่นๆ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลสายบริหาร  
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 610,416 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 ตําแหน่ง 4 อัตรา  ดังนี้
- ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี      1  อัตรา  
- ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ                       1  อัตรา  
- ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                1  อัตรา
- ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้           1  อัตรา
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 27,264 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การ
ให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ 
อบต.ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวประกาศ
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เกี่ยวกับเงินเพิ่มอื่นๆ

งบดําเนินงาน รวม 802,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 410,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต. เช่น ค่าตอบแทนเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
และเงินรางวัลให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างที่มีผลงาน
และผลสัมฤทธิดีเด่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกเงิน
ค่าเช่าบ้านตามกฎหมายว่าด้วยค่าเช่าบ้านได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
ผู้บริหาร และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้

ค่าใช้สอย รวม 272,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตามภารกิจอํานาจหน้าที่ เช่น 
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าจ้างเหมาแรงงาน 
ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการและค่าจ้างเหมาอื่นๆ 
ที่จําเป็น ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในกิจการของ อบต. 
เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ
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- โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ จํานวน 162,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานสํารวจข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/
ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 170 ลําดับที่ 8

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษ สมุด ปากกา เครื่องเย็บ
กระดาษ ธงตราฉายาลักษณ์ เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น ผงหมึก 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าขนส่ง 
หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์  เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 231 ลําดับที่ 16
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,243,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,318,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,318,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 585,660 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
จํานวน  2  ตําแหน่ง  2 อัตรา  ดังนี้
- ตําแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                      1  อัตรา
- ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          1  อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ อบต. ได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวประกาศลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เกี่ยวกับเงินเพิ่ม
อื่นๆ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 630,984 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  4  ตําแหน่ง  5 อัตรา  ดังนี้
- ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      1 อัตรา
- ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ                                    2 อัตรา 
- ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (ขับรถนํ้าดับเพลิง)   1 อัตรา
- ตําแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานดับเพลิง)                 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 81,456 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล 
เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้างของ อบต.ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ประกาศลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เกี่ยวกับเงินเพิ่มอื่นๆ

งบดําเนินงาน รวม 1,865,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 550,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามภารกิจอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมายอาสา
สมัคร ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าป่วยการ  ชดเชยการงานหรือ
เวลาที่เสียไป ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อบต. เช่น ค่าตอบแทนเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษและเงินรางวัลให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างที่มีผล
งานและผลสัมฤทธิดีเด่น ฯลฯ
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.

ค่าใช้สอย รวม 920,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตามภารกิจอํานาจหน้าที่ เช่น 
จ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าจ้างเหมา
แรงงาน ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการ ค่าประกันภัยรถยนต์
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รถพยาบาล รถดับเพลิง 
รถกู้ชีพ - กู้ภัย และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง  สมาชิก อปพร. ตามคําสั่ง อบต.บ้านเอื้อง ฯลฯ

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในกิจการของ อบต. 
เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของ พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง และค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตการใช้งานวิทยุ
โทรคมนาคม ฯลฯ

- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจําหมู่บ้านในช่วงเทศกาลปี
ใหม่

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนประจําหมู่บ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าตอบแทนในการปฏิบัติ
งาน ฯลฯ และสั่งใช้ อปพร. ปฏิบัติหน้าที่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 152 ลําดับที่ 9
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- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจําหมู่บ้านในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนประจําหมู่บ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ และสั่งใช้ อปพร. ปฏิบัติหน้าที่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 153 ลําดับที่ 10

- โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าวัสดุ
อื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 150 ลําดับที่ 2

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 
และค่าวัสดุอื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 151 ลําดับที่ 4

ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษ  สมุด ปากกา 
เครื่องเย็บกระดาษ เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า 
สายอากาศ  เสาอากาศสําหรับวิทยุ  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ถังขยะ เข่ง มีด ถาด แก้ว
นํ้า หม้อ แปรง นํ้ายาดับกลิ่น ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ 
แบตเตอร์รี่ กันชนรถยนต์ ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้สําหรับ รถนํ้าดับเพลิง 
รถพยาบาลฉุกเฉิน เครื่องยนต์  เครื่องจักรกล และเครื่องมือกู้ภัย 
(เครื่องตัดถ่าง) ของ อบต. หรือใช้สําหรับเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรกล
ที่อบต.ยืมจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น หูฟัง เปลหามคนไข้  สําลี ผ้าพัน
แผล ถุงมือ เวชภัณฑ์ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น วัสดุป้าย สี พู่กัน กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ  
กางเกง ถุงเท้า รองเท้า  เข็มขัด หมวก ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เช่น ผงหมึก 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง  เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สารเติมเคมี
ดับเพลิง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ประจําที่ทําการ อบต.หรือสถานที่ที่อยู่ใน
ความดูแลของ อบต. 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าคู่สายและค่าเช่าอินเทอร์เน็ตหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
งบลงทุน รวม 50,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถนํ้าดับเพลิง รถพยาบาลฉุกเฉิน เครื่องยนต์ 
เครื่องจักรกล และเครื่องมือกู้ภัย (เครื่องตัดถ่าง) เครื่องรับส่งวิทยุ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 233  ลําดับที่ 18
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
- อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อําเภอศรีสงคราม (ศป.ปส.อ.ศรีสงคราม) ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบประมาณตั้งไว้ 
10,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 153 ลําดับที่ 11

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 495,580 บาท

งบบุคลากร รวม 321,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 321,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 311,580 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  1
  ตําแหน่ง  1  อัตรา  ดังนี้
- ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา              1  อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ อบต. 
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวประกาศลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เกี่ยวกับเงินเพิ่ม
อื่นๆ

งบดําเนินงาน รวม 154,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต. เช่น ค่าตอบแทนเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
และเงินรางวัลให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างที่มีผลงาน
และผลสัมฤทธิดีเด่น ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.

ค่าใช้สอย รวม 74,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตามภารกิจอํานาจหน้าที่ เช่น 
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้าง
เหมาบริการ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในกิจการของ อบต. 
เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษ สมุด ปากกา 
เครื่องเย็บกระดาษ ธงตราฉายาลักษณ์ เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น วัสดุป้าย สี พู่กัน 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เช่น ผงหมึก 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 241 ลําดับที่ 37

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 15,376,982 บาท
งบบุคลากร รวม 5,290,082 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,290,082 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,074,918 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 ตําแหน่ง  
10  อัตรา  ดังนี้
- ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  10     อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 823,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินวิทยฐานะชํานาญการ ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กําหนด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กําหนด
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,342,824 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  2  ตําแหน่ง  8 อัตรา ดังนี้
- ตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       1   อัตรา
- ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก                                      7   อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 49,140 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กําหนด

งบดําเนินงาน รวม 5,754,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 189,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต. เช่น ค่าตอบแทนเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
และเงินรางวัลให้แก่พนักงานส่วนตําบล ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างที่มีผลงานและผลสัมฤทธิดีเด่น ฯลฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 159,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้

ค่าใช้สอย รวม 2,598,820 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในกิจการของ อบต. 
เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ

- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าป้ายโครงการ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 129 
ลําดับที่ 2
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- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  8  ศูนย์

จํานวน 287,020 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง  8  ศูนย์ ดังนี้
1) ค่าหนังสือเรียน  จํานวนเด็ก (อายุ 3-5 ปี ) จํานวนเด็ก 254  คน
ละ 200 บาท เป็นเงิน 50,800 บาท
1. ศพด.บ้านหนองผือ                         เด็กนักเรียน   46  คน
2.  ศพด.บ้านก่อ                                เด็กนักเรียน   35   คน
3.  ศพด.บ้านเซียงเซา                         เด็กนักเรียน   23  คน
4.  ศพด.วัดศรีบุญเรือง บ้านเอื้อง          เด็กนักเรียน  32   คน
5.  ศพด.วัดจอมแจ้ง  บ้านดอนถ่อน       เด็กนักเรียน  32   คน
6.  ศพด.วัดทรายศรี  บ้านนาดี              เด็กนักเรียน   25  คน
7.  ศพด.วัดศรีโนนสูง  บ้านนาจาน        เด็กนักเรียน   42  คน
8.  ศพด.วัดโพธิชัย  บ้านดงขวาง           เด็กนักเรียน   19  คน
2)  ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวนเด็ก (อายุ 3-5 ปี ) จํานวนเด็ก 254 คน
ละ 200 บาท เป็นเงิน 50,800 บาท
1. ศพด.บ้านหนองผือ                           เด็กนักเรียน   46   คน
2.  ศพด.บ้านก่อ                                   เด็กนักเรียน   35   คน
3.  ศพด.บ้านเซียงเซา                            เด็กนักเรียน   23   คน
4.  ศพด.วัดศรีบุญเรือง  บ้านเอื้อง            เด็กนักเรียน  32   คน
5.  ศพด.วัดจอมแจ้ง  บ้านดอนถ่อน          เด็กนักเรียน  32   คน
6.  ศพด.วัดทรายศรี  บ้านนาดี                 เด็กนักเรียน   25  คน
7.  ศพด.วัดศรีโนนสูง  บ้านนาจาน           เด็กนักเรียน   42  คน
8.  ศพด.วัดโพธิชัย  บ้านดงขวาง              เด็กนักเรียน   19  คน
3) ค่าเครื่องแบบ จํานวนเด็ก (อายุ 3-5 ปี )  จํานวนเด็ก 254 คนละ 300
 บาท เป็นเงิน 76,200 บาท
1. ศพด.บ้านหนองผือ                             เด็กนักเรียน   46  คน
2.  ศพด.บ้านก่อ                                    เด็กนักเรียน   35   คน
3.  ศพด.บ้านเซียงเซา                            เด็กนักเรียน   23   คน
4.  ศพด.วัดศรีบุญเรือง  บ้านเอื้อง            เด็กนักเรียน  32   คน
5.  ศพด.วัดจอมแจ้ง  บ้านดอนถ่อน         เด็กนักเรียน  32    คน
6.  ศพด.วัดทรายศรี  บ้านนาดี                เด็กนักเรียน   25   คน
7.  ศพด.วัดศรีโนนสูง  บ้านนาจาน           เด็กนักเรียน   42   คน
8.  ศพด.วัดโพธิชัย  บ้านดงขวาง              เด็กนักเรียน   19  คน
4) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวนเด็ก (อายุ 3-5 ปี ) 
จํานวนเด็ก 254 คนละ 430 บาท เป็นเงิน 109,220 บาท
1. ศพด.บ้านหนองผือ                              เด็กนักเรียน   46   คน
2.  ศพด.บ้านก่อ                                     เด็กนักเรียน   35   คน
3.  ศพด.บ้านเซียงเซา                             เด็กนักเรียน   23    คน
4.  ศพด.วัดศรีบุญเรือง  บ้านเอื้อง             เด็กนักเรียน   32    คน
5.  ศพด.วัดจอมแจ้ง  บ้านดอนถ่อน           เด็กนักเรียน   32    คน
6.  ศพด.วัดทรายศรี  บ้านนาดี                  เด็กนักเรียน   25   คน
7.  ศพด.วัดศรีโนนสูง บ้านนาจาน             เด็กนักเรียน   42   คน
8.  ศพด.วัดโพธิชัย  บ้านดงขวาง               เด็กนักเรียน   19   คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 130 ลําดับที่ 4
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- โครงการสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ 
เช่น ค่าป้ายโครงการ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน 
เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 131 ลําดับที่ 6

- โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสายใยสัมพันธ์
วันปิดภาคเรียน เช่น ค่าป้ายโครงการ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารกลางวัน เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 132 ลําดับที่ 7
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,131,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ดังนี้ 
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท
2) สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับ
ผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านเอื้อง 8 ศูนย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวนเด็ก
นักเรียน 323 คนๆ ละ 1,700 บาท รวมเป็นเงิน 549,100 บาท ดังนี้
1. ศพด.บ้านหนองผือ                          เด็กนักเรียน   64   คน
2.  ศพด.บ้านก่อ                                 เด็กนักเรียน   38   คน
3.  ศพด.บ้านเซียงเซา                          เด็กนักเรียน   36  คน
4.  ศพด.วัดศรีบุญเรือง  บ้านเอื้อง          เด็กนักเรียน   37  คน
5.  ศพด.วัดจอมแจ้ง  บ้านดอนถ่อน       เด็กนักเรียน   37   คน
6.  ศพด.วัดทรายศรี  บ้านนาดี              เด็กนักเรียน   33   คน
7.  ศพด.วัดศรีโนนสูง  บ้านนาจาน        เด็กนักเรียน   49   คน
8.  ศพด.วัดโพธิชัย  บ้านดงขวาง           เด็กนักเรียน   29   คน
3) สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 8 ศูนย์ จํานวนเด็กนักเรียน 323
 คนๆ ละ 20 บาทต่อวัน จํานวน 245 วัน รวมเป็นเงิน 1,582,700
 บาท ดังนี้
1. ศพด.บ้านหนองผือ                             เด็กนักเรียน   64   คน
2.  ศพด.บ้านก่อ                                    เด็กนักเรียน   38   คน
3.  ศพด.บ้านเซียงเซา                            เด็กนักเรียน   36   คน
4.  ศพด.วัดศรีบุญเรือง  บ้านเอื้อง            เด็กนักเรียน   37   คน
5.  ศพด.วัดจอมแจ้ง  บ้านดอนถ่อน          เด็กนักเรียน   37  คน
6.  ศพด.วัดทรายศรี  บ้านนาดี                 เด็กนักเรียน   33  คน
7.  ศพด.วัดศรีโนนสูง  บ้านนาจาน           เด็กนักเรียน   49  คน
8.  ศพด.วัดโพธิชัย  บ้านดงขวาง              เด็กนักเรียน   29  คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 130 ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 2,934,480 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ เข่ง มีด ถาด 
แก้วนํ้า แปรง ไม้กวาด นํ้ายาดับกลิ่น ฯลฯ
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,924,480 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง จํานวนนักเรียน 1,083 คนๆ ละ 8
 บาทต่อวัน จํานวน 260 วัน รวมเป็นเงิน 2,252,640 บาท ดังนี้
1. โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี               จํานวนนักเรียน   299  คน
2. โรงเรียนบ้านดงขวาง                       จํานวนนักเรียน    77    คน
3. โรงเรียนบ้านเซียงเซา                      จํานวนนักเรียน   114   คน
4. โรงเรียนบ้านหนองผือ                     จํานวนนักเรียน   215   คน
5. โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา       จํานวนนักเรียน  167   คน
6. โรงเรียนบ้านนาจาน                        จํานวนนักเรียน   211  คน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาพัฒนาเด็กเล็กอยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง จํานวนเด็ก 323
 คนๆ ละ 8 บาทต่อวัน จํานวน 260 วัน รวมเป็นเงิน 671,840 บาท ดังนี้
1. ศพด.บ้านหนองผือ                          เด็กนักเรียน   64   คน
2.  ศพด.บ้านก่อ                                 เด็กนักเรียน   38    คน
3.  ศพด.บ้านเซียงเซา                          เด็กนักเรียน   36   คน
4.  ศพด.วัดศรีบุญเรือง  บ้านเอื้อง         เด็กนักเรียน    37   คน
5.  ศพด.วัดจอมแจ้ง  บ้านดอนถ่อน       เด็กนักเรียน   37   คน
6.  ศพด.วัดทรายศรี  บ้านนาดี              เด็กนักเรียน   33   คน
7.  ศพด.วัดศรีโนนสูง  บ้านนาจาน        เด็กนักเรียน   49   คน
8.  ศพด.วัดโพธิชัย  บ้านดงขวาง           เด็กนักเรียน   29   คน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 32,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรืออาคารสถานที่ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ อบต.

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรืออาคารสถานที่ที่อยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,332,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,332,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 4,332,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ที่อยู่ในเขตรับ
ผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง จํานวนนักเรียน 1,083
 คนๆ ละ 20 บาทต่อวัน จํานวน 200 วัน รวมเป็นเงิน 4,332,000
 บาท ดังนี้
1. โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี              จํานวนนักเรียน   299  คน
2. โรงเรียนบ้านดงขวาง                       จํานวนนักเรียน    77   คน
3. โรงเรียนบ้านเซียงเซา                      จํานวนนักเรียน  114   คน
4. โรงเรียนบ้านหนองผือ                     จํานวนนักเรียน   215   คน
5. โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา       จํานวนนักเรียน  167   คน
6. โรงเรียนบ้านนาจาน                        จํานวนนักเรียน   211   คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 131 ลําดับที่ 5

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- อุดหนุนโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 
ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีพื้นเมืองอีสาน (โปงลาง) 
งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 133 ลําดับที่ 9

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 401,320 บาท

งบบุคลากร รวม 365,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 365,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
จํานวน  1  ตําแหน่ง  1  อัตรา  ดังนี้
- ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข       1  อัตรา
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ อบต.ได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวประกาศลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เกี่ยวกับเงินเพิ่ม
อื่นๆ

งบดําเนินงาน รวม 36,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต. เช่น ค่าตอบแทนเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
และเงินรางวัลให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างที่มีผลงาน
และผลสัมฤทธิดีเด่น ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกเงิน
ค่าเช่าบ้านตามกฎหมายว่าด้วยค่าเช่าบ้านได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
ผู้บริหาร และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 591,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 246,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าป่วยการ
ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนา
อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับ
คําสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
จากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตามภารกิจอํานาจหน้าที่ เช่น ค่าจ้าง
เหมาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสนุขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้าง
เหมาบริการ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสนุขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสนุขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์
ในการฉีดวัคซีน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ 
มท 0810.5/ว 0120   ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 162 ลําดับที่ 10

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ใช้สําหรับเครื่องพ่นหมอกควัน
และผสมนํ้ายา ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ในการดําเนิน
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น ทรายอะเบท 
นํ้ายาพ่นหมอกควัน และวัคซีนต่างๆ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น วัสดุป้าย ฯลฯ
งบลงทุน รวม 25,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 241 ลําดับที่ 38
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งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 320,000 บาท
- อุดหนุนการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ให้กับหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตําบลบ้านเอื้อง จํานวน 16 หมู่บ้านๆ ละ 
20,000 บาท งบประมาณตั้งไว้ 320,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 161 ลําดับที่ 5         

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 653,960 บาท

งบบุคลากร รวม 475,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 475,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 305,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  1 ตําแหน่ง  
จํานวน  1 อัตรา  ดังนี้
- ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน       1  อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ อบต. ได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวประกาศลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เกี่ยวกับเงินเพิ่ม
อื่นๆ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 148,692 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  
1 ตําแหน่ง  จํานวน  1 อัตรา  ดังนี้
- ตําแหนงผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1   อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,728 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ อบต. ได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวประกาศลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เกี่ยวกับเงินเพิ่ม
อื่นๆ

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. 
เช่น ค่าตอบแทนเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
และเงินรางวัลให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างที่มีผลงาน
และผลสัมฤทธิดีเด่น ฯลฯ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกเงิน
ค่าเช่าบ้านตามกฎหมายว่าด้วยค่าเช่าบ้านได้

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตามภารกิจอํานาจหน้าที่ เช่น 
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้าง
เหมาบริการ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในกิจการของ อบต. 
เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษ สมุด ปากกา เครื่องเย็บ
กระดาษ เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 18,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,900 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

- จัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง   จํานวน 1 คัน จํานวน 7,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง  จํานวน 1 คัน 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง
2) โครงตัวรถทําด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า 7/8 นิ้ว
3) พื้นที่นั่งและพนักพิงหลังทําด้วยแผ่นโลหะหนาไม่เป็นสนิม
4) ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 18 x 18 นิ้ว
5) มีที่วางเท้าทําด้วยอะลูมิเนียม
6) มีที่วางแขน 2 ข้าง ทําด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม
7) มีล้อยางตัน 4 ล้อ
(การจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 242 ลําดับที่ 41
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จํานวน 2 เครื่อง

จํานวน 1,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
-สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
-สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
(การจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 242 ลําดับที่ 40

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 241 ลําดับที่ 39

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลใน
ครอบครัว

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน 
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรม  ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 163 ลําดับที่ 1
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- โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 163 ลําดับที่ 2

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,515,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,871,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,871,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,180,740 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
จํานวน  4  ตําแหน่ง   4 อัตรา  ดังนี้
- ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)        1  อัตรา
- ตําแหน่งวิศวกรโยธา                                                1  อัตรา
- ตําแหน่งนายช่างโยธา                                               1  อัตรา
- ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า                                              1  อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ อบต.ได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวประกาศลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เกี่ยวกับเงินเพิ่ม
อื่นๆ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลสายบริหาร  
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 542,412 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  4  ตําแหน่งจํานวน  4  อัตรา  ดังนี้
- ตําแหนงผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                    1 อัตรา  
- ตําแหนงผู้ช่วยช่างโยธา                                  1 อัตรา
- ตําแหนงผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                                 1 อัตรา
- ตําแหนงพนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)        1 อัตรา
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 55,848 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างของ อบต.ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวประกาศ ลงวัน
ที่ 11 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน ตําบล (ก
.อบต.) เกี่ยวกับเงินเพิ่มอื่นๆ

งบดําเนินงาน รวม 574,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 83,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต. เช่น ค่าตอบแทนเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
และเงินรางวัลให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างที่มีผลงาน
และผลสัมฤทธิดีเด่น ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกเงิน
ค่าเช่าบ้านตามกฎหมายว่าด้วยค่าเช่าบ้านได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตามภารกิจอํานาจหน้าที่ เช่น 
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้าง
เหมาบริการและค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในกิจการของ อบต. 
เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษ  สมุด ปากกา 
เครื่องเย็บกระดาษ ธงตราฉายาลักษณ์ เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ เข่ง มีด ถาด แก้วนํ้า กระติกนํ้าแข็ง 
หม้อ แปรง ไม้กวาด นํ้ายาดับกลิ่น ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือก่อสร้าง 
ปูนซีเมนต์ ทราย หิน อิฐ ตะปู ท่อ คสล. ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง 
เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอร์รี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้สําหรับรถยนต์ส่วน
กลาง ครุภัณฑ์หรือเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรกล

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น วัสดุป้าย สี พู่กัน กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 6,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะที่เกินสิทธิ  ค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ 
อบต. หรืออาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.บ้านเอื้อง

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์หรือค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็น

งบลงทุน รวม 70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

- จัดซื้อเต็นท์  จํานวน  2  หลัง จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์  ขนาด 4.00x8.00 เมตร จํานวน 2 หลัง 
(การจัดหาสํารวจคุณสมบัติและราคาตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 246 ลําดับที่ 53
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์  เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 245 ลําดับที่ 52

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,600,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตามภารกิจอํานาจหน้าที่ เช่น 
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้าง
เหมาบริการ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 2,590,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 2,590,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 2,590,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครพนม ตามราย
ละเอียดดังนี้
- โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํ่าและขยายเขตสายพาดดับ พร้อม
ติดตั้งโคมส่องสว่างไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 ตําบล
บ้านเอื้อง อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  
งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 
ลําดับที่ 38

- โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํ่าไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ 
บ้านก่อ หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านเอื้อง 
อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 
ลําดับที่ 39

- โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํ่า ไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ 
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านเอื้อง 
อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 
ลําดับที่ 40

- โครงการขยายเขตสายพาดดับพร้อมอุปกรณ์ควบคุมและติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่างไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 ตําบลบ้าน
เอื้อง อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบประมาณตั้งไว้ 350,000
 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 
ลําดับที่ 41

- โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํ่าและขยายเขตสายพาดดับ พร้อม
อุปกรณ์ควบคุมและติดตั้งโคมไฟส่องสว่างไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ 
บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านเอื้อง อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69  
ลําดับที่ 42
- โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํ่าไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ 
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 10 ตําบลบ้านเอื้อง อําเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม งบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 
ลําดับที่ 43

- โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าและติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ
ประโยชน์ บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12 ตําบลบ้านเอื้อง อําเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 
ลําดับที่ 44

- โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าและติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ
ประโยชน์ บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15 ตําบลบ้านเอื้อง อําเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม งบประมาณตั้งไว้ 240,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 
ลําดับที่ 45

- โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํ่าไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ 
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16 ตําบลบ้านเอื้อง อําเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 
ลําดับที่ 46

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,220,696 บาท
งบบุคลากร รวม 555,696 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 555,696 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 519,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  2 ตําแหน่ง 4 อัตรา  ดังนี้
- ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา  (ขับรถขยะ)          1    อัตรา
- ตําแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานประจํารถขยะ)         3    อัตรา

วันที่พิมพ์ : 21/8/2562  15:46:33 หน้า : 31/52



เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,276 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างของ อบต.  ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวประกาศลงวันที่ 11
 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล 
(ก.อบต.) เกี่ยวกับเงินเพิ่มอื่นๆ

งบดําเนินงาน รวม 535,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต. เช่น ค่าตอบแทนเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
และเงินรางวัลให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างที่มีผลงานและ
ผลสัมฤทธิดีเด่น ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตามภารกิจอํานาจหน้าที่ เช่น ค่าจ้าง
เหมาฝังกลบขยะและค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- โครงการ Big Cleaning Day เขตตําบลบ้านเอื้อง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ Big Cleaning Day 
เขตตําบลบ้านเอื้อง  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว 3005 
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 147 
ลําดับที่ 3
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- โครงการคัดแยกขยะเงินทองคุ้มครองอนาคต จํานวน 30,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะเงินทองคุ้ม
ครองอนาคต เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2560
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย 
พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 146 ลําดับที่ 1

- โครงการตําบลบ้านเอื้องสะอาดคนในตําบลมีสุข จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตําบลบ้านเอื้องสะอาดคน
ในตําบลมีสุข เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2560
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว 3005 
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 146 
ลําดับที่ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)

ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ เข่ง  ถัง แปรง 
ไม้กวาด นํ้ายาดับกลิ่น ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือก่อสร้าง 
ปูนซีเมนต์ ทราย หิน อิฐ ตะปู ท่อ คสล.ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
ยางนอก ยางใน แบตเตอร์รี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้สําหรับรถบรรทุก
ขยะ ครุภัณฑ์หรือเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรกลของ อบต. หรือใช้สําหรับ
เครื่องยนต์หรือเครื่องจักรกลที่ อบต. ยืมจากส่วนราชการหรือหน่วยงาน
อื่น
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํ้ายาพ่นหมอกควัน
กําจัดแมลงวันและนํ้ายาเคมีต่างๆ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงเท้า รองเท้า หมวก 
เสื้อ กางเกง สําหรับคนงานประจํารถขยะและผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ 
ที่จําเป็น ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับเตาเผาขยะ หรืออาคารสถานที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ  อบต. ฯลฯ

งบลงทุน รวม 130,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกขยะ รถยนต์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 216 ลําดับที่ 54

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 80,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการขุดบ่อกําจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดบ่อกําจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลัก
วิชาการ ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 
 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 147 
ลําดับที่ 4
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งานบําบัดนํ้าเสีย รวม 1,384,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการบริหารจัดการนํ้าด้วยระบบธนาคารนํ้าใต้ดินระบบปิด จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการนํ้าด้วยระบบ
ธนาคารนํ้าใต้ดินระบบปิด เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 61 ลําดับที่ 30

งบลงทุน รวม 1,364,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,364,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านก่อ 
หมู่ที่ 13 (สายที่ 1)

จํานวน 467,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านก่อ หมู่ที่ 13 (สายที่ 1)
ช่วงที่ 1 สายจากบ้านนางแก่นจันทร์  อุผา ถึง บ้านนายคูนสี  อุผา 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 96 เมตร 
ช่วงที่ 2 สายจากบ้านนายคูนสี  อุผา ถึง บ้านนายเพชร เพ็งคํา 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 195 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยดําเนินการก่อสร้างตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง เลขที่ บอ.ร-30 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
และป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย งบประมาณที่ตั้งไว้ 467,700 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 73 ลําดับที่ 49

- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านก่อ 
หมู่ที่ 13 (สายที่ 2)

จํานวน 11,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน  บ้านก่อ หมู่ที่ 13 (สายที่ 2) สายสี่แยกบ้านนางพิสมัย จันสี 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 6 เมตร หนา 0.10 เมตร 
พร้อมฝาปิดรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยดําเนินการก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง เลขที่ บอ.ร-40 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 11,800 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 74 ลําดับที่ 50
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- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
เซียงเซา หมู่ที่ 15

จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15 สายจากหน้าบ้าน นางดา  อุ่นกลม ถึง หน้าบ้าน 
นางรัศมี  คะปัญญา ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10
 เมตร ความยาว 24 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยดําเนินการก่อสร้างตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง เลขที่ บอ.ร-40 
งบประมาณตั้งไว้ 45,600 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 75 ลําดับที่ 51

- โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอน
ถ่อน หมู่ที่ 5

จํานวน 391,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5 สายจากข้างบ้านนางเงิน  ภักดี ถึง หน้าบ้าน 
นางบุญลดา มาตรไชยเคน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40
 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 206 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1
 ป้าย และป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย โดยดําเนินการก่อสร้างตาม
แบบ อบต.บ้านเอื้อง เลขที่ 
บอ.ร-40 งบประมาณตั้งไว้ 391,100 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 
ลําดับที่ 47

- โครงการขยายท่อเมนต์ระบบประปา บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 จํานวน 118,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายท่อเมนต์ระบบประปา จาก อบต.บ้านเอื้อง ถึง 
บ่อขยะ บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง กําหนด งบประมาณ
ตั้งไว้ 118,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 66 
ลําดับที่ 37

- โครงการต่อเติมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําห้วยแดง บ้านหนอง
ผือ หมู่ที่ 11

จํานวน 330,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลําห้วยแดง 
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 1.50x1.50x2 เมตร จํานวน 2 ช่อง 
และขนาดกว้าง 1.50x1.50x8 เมตร จํานวน 1 ช่อง โดยดําเนินการตาม
แบบมาตรฐานสะพาน-ท่อ กสช-3/2526 แบบเลขที่ ทลค.010101/3-6 
และ ทลค.020304/3-4 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย และ
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย งบประมาณตั้งไว้ 330,400 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72 
ลําดับที่ 48
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 135,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนในการทําบายศรีสู่ขวัญ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนในการทําบายศรีสู่ขวัญ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 123 
ลําดับที่ 6

- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัวและชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 164 
ลําดับที่ 1

- โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจําวันให้กับประชาชน จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายในชีวิตประจําวันให้กับประชาชน เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 165 
ลําดับที่ 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 80,000 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอศรีสงคราม  ตามโครงการเพิ่ม
ศักยภาพองค์กรสตรี ประจําปีงบประมาณ 2563 งบประมาณตั้ง
ไว้ 20,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 164 
ลําดับที่ 2
- อุดหนุนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16 ตามโครงการทอผ้ามัด
หมี่ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16 งบประมาณตั้งไว้ 15,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 123 
ลําดับที่ 5
- อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มย้อมคราม บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 ตาม
โครงการย้อมคราม บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 งบประมาณตั้งไว้ 15,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 124 
ลําดับที่ 7
- อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคแม่พันธุ์ พ่อพันธุ์ บ้านก่อ หมู่ที่ 13  
 ตามโครงการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ พ่อพันธุ์ งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 122 
ลําดับที่ 3
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 125,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระ
เกียรติ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/
ว 1583 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 140 ลําดับที่ 16

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 134 ลําดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท
- อุดหนุนเทศบาลตําบลศรีสงคราม ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานวันสําคัญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณ
ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 137 
ลําดับที่ 8
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

-  โครงการแข่งขันกีฬาร่มสนธิสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬา
ร่มสนธิสัมพันธ์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารกลางวัน เงินค่าตอบแทนกรรมการ เงินรางวัล 
ค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 135 ลําดับที่ 3

-  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดคัพ จํานวน 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดคัพ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน เงินค่าตอบแทนกรรมการ เงินรางวัล  ค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 135 
ลําดับที่ 4

- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอลต้านยาเสพติด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารกลางวัน เงินค่าตอบแทนกรรมการ เงินรางวัล  ค่าถ้วยรางวัล 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ  การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 135 
ลําดับที่ 5
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- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลต้านยาเสพติด  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารกลางวัน เงินค่าตอบแทนกรรมการ เงินรางวัล  ค่าถ้วยรางวัล 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ  การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 136 
ลําดับที่ 6

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสําหรับสนับสนุนชุมชนในการ
ออกกําลังกาย และการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ  ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 700,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

-  โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าหล่อเทียน 
ค่าตกแต่งเทียน ค่าเครื่องเสียง ค่าพิธีทางศาสนา เงินค่าตอบแทน
นางรําขบวนแห่ ค่าตกแต่งรถ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 137 ลําดับที่ 9

-  โครงการส่งเสริมสนับสนุนมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มนํ้าสงคราม จํานวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนมหกรรม
เทศกาลปลาลุ่มนํ้าสงคราม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ  การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 138 
ลําดับที่ 12
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-  โครงการสนับสนุนจัดทําเรือไฟอําเภอศรีสงคราม จํานวน 100,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนจัดทําเรือไฟ
อําเภอศรีสงคราม เพื่อเข้าร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม 
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ายานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ  การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 139 ลําดับที่ 13

- โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือ
ออกพรรษาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น ค่าป้ายโครงการ อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 138 
ลําดับที่ 11

- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  เช่น ค่าป้ายโครงการ อาหารว่างและเครื่องดื่ม
เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 138 
ลําดับที่ 10

วันที่พิมพ์ : 21/8/2562  15:46:33 หน้า : 42/52



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,872,500 บาท

งบลงทุน รวม 3,872,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,872,500 บาท
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือ
สถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทั้งระบบ บ้านนาจาน หมู่ที่ 14 จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทั้งระบบ บ้านนาจาน 
หมู่ที่ 14 แบบหอถังเหล็กขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร 
สูง 15 เมตร โดยดําเนินการตามแบบ ท5-07 และแบบที่ อบต.บ้าน
เอื้อง กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1
 ป้าย และป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 114 
ลําดับที่ 47

อาคารต่าง ๆ
- โครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ที่ขอรับการช่วยเหลือในเขตตําบล
บ้านเอื้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 166
ลําดับที่ 1

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 10 จํานวน 341,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเซียงเซา 
หมู่ที่ 10 สายจากที่ดินนางอัมรา มั่นคง ถึง หน้าบ้าน 
นายวุฒิชัย จาหรี ขนาดกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร 
ยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 536 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั้ง
สองข้างทางเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ 
จํานวน 1 ป้าย โดยดําเนินการก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน
ถนน คสล. แบบเลขที่ ท1-01 แผ่นที่ 2,3 
งบประมาณตั้งไว้ 341,900 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110 
ลําดับที่ 43
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- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5 จํานวน 108,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5 
สายจากบ้าน นายก้องหา ภักดี ถึง หน้าบ้าน นางบอน คล้ายสูงเนิน 
ขนาดกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 172 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
โดยดําเนินการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานถนน คสล. แบบเลขที่ ท1-01 
แผ่นที่ 2,3 งบประมาณตั้งไว้ 108,900 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106 
ลําดับที่ 38

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจาน หมู่ที่ 9 จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจาน หมู่ที่ 9 
ช่วงที่ 1 สายจากบ้านนายระวัง ต้นนาจาน ถึง แยกบ้านนายใด โสภานํ้า 
ขนาดกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 สายจากบ้านนายแสน  ทะโคดา ถึง หลังโรงเรียนบ้านนาจาน 
ขนาดกว้างผิวจราจร 5.00 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
ทั้งสองข้างทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย โดยดําเนิน
การก่อสร้างตามแบบมาตรฐานถนน คสล. แบบเลขที่ ท1-01 แผ่นที่ 2,3 
งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 109 
ลําดับที่ 42

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 (สายที่ 1) จํานวน 200,000 บาท
- เพี่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 
(สายที่ 1) สายจากที่ดินนายพิชัย  สุทา ถึง ประปาหมู่บ้าน ขนาดกว้างผิว
จราจร 4.00 เมตร ยาว 79 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 316 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างทางเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
และป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย โดยดําเนินการก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานถนน คสล. แบบเลขที่ ท1-01 แผ่นที่ 2,3 งบประมาณตั้ง
ไว้ 200,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104 
ลําดับที่ 36
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- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 (สายที่ 2) จํานวน 99,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 
(สายที่ 2) สายข้างวัดโพนสว่าง บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้างผิว
จราจร 4.00 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 156 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างทางเฉลี่ย ข้าง
ละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
และป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย โดยดําเนินการก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานถนน คสล.แบบเลขที่ ท1-01 แผ่นที่ 2,3 งบประมาณตั้ง
ไว้ 99,400 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105 
ลําดับที่ 37

- โครงการก่อสร้างถนนดินสู่พื้นที่การเกษตร พร้อมวางท่อระบายนํ้า บ้านนา
ดี หมู่ที่ 3 (สายที่ 1)

จํานวน 321,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินสู่พื้นที่การเกษตร พร้อมวางท่อ
ระบายนํ้า บ้านนาดี หมู่ที่ 3 (สายที่ 1) สายจากนานายอุดม  อินทริง 
ถึง นานายวาน อุผา ขนาดกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร 
ยาว 1,750 เมตร ดินถมคันทางหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดสาย ลงท่อขนาด 0.30x1.00 เมตร 
จํานวน 24 ท่อน ลงท่อขนาด 1.00x1.00 เมตร จํานวน 32 ท่อน 
ยาแนวกลบแต่งเรียบร้อย โดยดําเนินการก่อสร้างตามแบบ 
อบต.บ้านเอื้อง กําหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย 
งบประมาณตั้งไว้ 321,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 102 ลําดับที่ 34

- โครงการก่อสร้างถนนดินสู่พื้นที่การเกษตร พร้อมวางท่อระบายนํ้า บ้านนา
ดี หมู่ที่ 3 (สายที่ 2)

จํานวน 109,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินสู่พื้นที่การเกษตร พร้อมวางท่อระบาย
นํ้า บ้านนาดี หมู่ที่ 3 (สายที่ 2) สายจากนา นายเตรียม  อินทริง
 ถึง นา นายวันทา อินทริง ขนาดกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 760
 เมตร ดินถมคันทางหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอด
สาย ลงท่อขนาด 0.30x1.00 เมตร จํานวน 24 ท่อน ยาแนวกลบแต่ง
เรียบร้อย โดยดําเนินการก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง กําหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย งบประมาณตั้ง
ไว้ 109,200 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103 
ลําดับที่ 35
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- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร พร้อมวางท่อระบายนํ้า บ้าน
หนองผือ หมู่ที่ 11

จํานวน 169,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร พร้อมวาง
ท่อระบายนํ้า บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11 สายจากนา นายวรกิจ  อินทริง 
ถึง นา นายวัน อินทริง ขนาดกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 520 เมตร 
ดินถมคันทางหนาเฉลี่ย 0.50 ลงลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดสาย ลงท่อขนาด 0.30x1.00 เมตร 
จํานวน 8 ท่อน ลงท่อขนาด 0.80x1.00 เมตร จํานวน 8ท่อน ลงท่อ
ขนาด 1.00x1.00 เมตร พร้อมยาแนวกลบแต่งเรียบร้อย โดยดําเนินการ
ก่อสร้างตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 169,600 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 112 ลําดับที่ 45

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าซ่อมแซมถนนหรือสิ่งก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่ชํารุดในเขตตําบลบ้าน
เอื้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86 
ลําดับที่ 16

- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านเอื้อง

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 143 ลําดับที่ 7

- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 10 จํานวน 58,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเซียงเซา หมู่
ที่ 10 สายจากบ้านเซียงเซา หมู่ที่ 10 ถึง หนองสุริโย โดยดําเนินการซ่อม
แซมถนนลูกรังที่ชํารุดเสียหายเป็นหลุม เป็นบ่อ ตามสภาพเส้นทางหรือมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 490 ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอด
สายทางที่มีการซ่อมแซมถนนลูกรัง งบประมาณตั้งไว้ 58,100 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111 
ลําดับที่ 44
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- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15 จํานวน 52,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเซียงเซา หมู่
ที่ 15 สายจากสวน นายชมพู โปวังสา ถึง หนองคําอ้อ โดยดําเนินการซ่อม
แซมถนนลูกรังที่ชํารุดเสียหายเป็นหลุม เป็นบ่อตามสภาพเส้นทาง หรือมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 439 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบร้อย
ตลอดสายทางที่มีการซ่อมแซมถนนลูกรัง งบประมาณตั้งไว้ 52,100บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 116 
ลําดับที่ 49

- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดงขวาง หมู่
ที่ 6 สายจากบ้านดงขวาง ถึง บ้านเซียงเซา โดยดําเนินการซ่อมแซมถนน
ลูกรังที่ชํารุดเป็นหลุมเป็นบ่อตามสภาพเส้นทาง หรือมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 170 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดสายทางที่มีการ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 107 
ลําดับที่ 39

- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15 จํานวน 162,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเซียงเซา 
หมู่ที่ 15 สายจากหน้าบ้าน นางรุ่งรัก มีมา ถึง สะพานข้ามลํานํ้าอูน 
ขนาดกว้างผิวจราจร 4.00 ยาว 2,000 เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งด้วยรถเกรดเดอร์
ตลอดสายทาง โดยดําเนินการก่อสร้างตามแบบ อบต.บ้านเอื้องกําหนด 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย และป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย งบประมาณตั้งไว้ 162,300 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 115 
ลําดับที่ 48

- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12 จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนถ่อน 
หมู่ที่ 12 สายจากบ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12 ถึงสี่แยก ถนนลูกรัง
ตําบลบ้านค้อ ขนาดกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 7,000 หรือมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,120 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งด้วยรถเกรด
เดอร์ตลอดสายทาง โดยดําเนินการตามแบบ อบต.บ้านเอื้องกําหนด พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย และป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113 
ลําดับที่ 46
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- โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 7 จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 7 
แบบหอถังเหล็กเก็บนํ้าความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร สูง 12 เมตร โดยดําเนิน
การปรับปรุงระบบประปาทั้งระบบ วางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5
 ชนิดปากระฆัง ความยาวรวม 1,200 เมตร โดยดําเนินการตามแบบ อบ
ต.บ้านเอื้องกําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1
 ป้าย และป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108 
ลําดับที่ 41

- โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 จํานวน 130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 
แบบหอถังเหล็กเก็บนํ้าความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร สูง 12 เมตร โดยดําเนิน
การปรับปรุงระบบประปาทั้งระบบ ตามแบบ อบต.บ้านเอื้องกําหนด พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย และป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย งบประมาณตั้งไว้ 130,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 107 
ลําดับที่ 40 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรข้าวอินทรีย์ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรกรข้าวอินทรีย์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 127 
ลําดับที่ 2

- โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 127 
ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ปีก 
สัตว์นํ้า จอบ เสียม สปริงเกลอร์ ฯลฯ

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 655,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าป้าย 
ค่าจ้างเหมาพนักงานออกสํารวจ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/
ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 148 ลําดับที่ 2 

โครงการรักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ รักนํ้ารักป่า 
รักษาแผ่นดิน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 148 ลําดับที่ 1
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งบลงทุน รวม 600,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 600,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการขุดลอกลําห้วยผึ้งตอนบน บ้านก่อ หมู่ที่ 2 จํานวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยผึ้งตอนบน บ้านก่อ หมู่ที่ 2 
ช่วงจากที่ นานายถนอม จันสี ถึง ฝายนํ้าล้นบ้านก่อ หมู่ที่ 2 
ขนาดกว้างปากลําห้วย 10 เมตร ก้นลําห้วยกว้าง 4.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 442 เมตร หรือมีปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 7,425.60 ลูกบาศก์เมตร โดยดําเนินการ
ตามแบบ อบต.บ้านเอื้อง กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย 
งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 119 ลําดับที่ 4

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- โครงการปรับปรุงฝายนํ้าล้นรถผ่านได้ห้วยโคน บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝายนํ้าล้นรถผ่านได้ห้วยโคน 
บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 30 เมตร 
พร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น โดยดําเนินการก่อสร้างตามแบบ 
อบต.บ้านเอื้อง กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย 
งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 120 ลําดับที่ 5

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,013,744 บาท

งบกลาง รวม 18,013,744 บาท
งบกลาง รวม 18,013,744 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,944 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป  ผู้ดูแลเด็ก
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี 
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปีของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป  ผู้ดูแลเด็ก 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,471,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเอื้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 167 
ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,387,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการสําหรับผู้พิการในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 167 
ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 96,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านเอื้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 167 
ลําดับที่ 3

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง 
ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน 
โรคติดต่อ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 320,000 บาท

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเอื้อง งบประมาณตั้งไว้  300,000
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนิน
งานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ.2561
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
จราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณ
ไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟ
จราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่นํ้า เสาล้มลุก
จราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้  20,000
 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 270,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) จํานวนร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับทุกประเภท
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ยกเว้นประเภทพันธบัตร 
เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินบริจาค และเงินอุดหนุน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ชคบ.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครอง
ชีพผู้รับบํานาญของทางราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2522 
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 15) กรณีผู้มีสิทธิได้รับบํานาญทุกประเภท 
ตํ่ากว่า 9,000 บาท ต่อเดือน ให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ชคบ.) เพิ่มขึ้นในอัตราเท่ากับส่วนต่าง
ของจํานวนเงิน 9,000 บาท
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