
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบานเอื้อง

อําเภอ ศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 66,246,926 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,334,925 บาท

งบบุคลากร รวม 7,513,245 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,607,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนนายก อบต. และรองนายก อบต
. 2  ตําแหนง   

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต. และรอง
นายก อบต.  2  ตําแหนง 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบต. และรองนายก อบ
ต. 2 ตําแหนง 

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต.  
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,923,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหแก ประธานสภา อบต. ,รอง
ประธานสภา อบต. , สมาชิกสภา อบต. 30 คน และเลขานุการ
สภา อบต.
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,905,325 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,657,260 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 8
 ตําแหนง 8 อัตรา ดังนี้
- ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทอง
ถิ่น)     1  อัตรา
- ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)     1  อัตรา
- ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป     1  อัตรา
- ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล     1  อัตรา
- ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน     1 อัตรา
- ตําแหนงนิติกร           1  อัตรา
- ตําแหนงนักตรวจสอบภายใน     1  อัตรา
- ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ      1  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานสวนตําบล  ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องกําหนดหลัก
เกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ของ อบต. ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวประกาศลงวัน
ที่ 11 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.) เกี่ยวกับเงินเพิ่มอื่นๆ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลสาย
บริหาร  ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 906,393 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน  4  ตําแหนง จํานวน  7  อัตรา  ดังนี้
- ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ     2 อัตรา  
- ตําแหนงพนักงานขับรถยนตสวนกลาง      2 อัตรา  
- ตําแหนงพนักงานจางทั่วไป (นักการภารโรง)     1 อัตรา 
- ตําแหนงพนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป)     2 อัตรา 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 81,672 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่องกําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ อบต. ไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวประกาศลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เกี่ยวกับเงิน
เพิ่มอื่นๆ  

งบดําเนินงาน รวม 2,666,680 บาท
ค่าตอบแทน รวม 535,680 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 163,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบ
ต. เชน คาตอบแทนเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
และเงินรางวัลใหแกพนักงานสวนตําบล ครูผูดูแลเด็ก ผูดูแล
เด็ก พนักงานจางที่มีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีเดน คาตอบแทน
บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ อบต.

คาเชาบาน จํานวน 312,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิเบิก
เงินคาเชาบานตามกฎหมายวาดวยคาเชาบานได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล  ผูบริหาร และผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได
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ค่าใช้สอย รวม 1,390,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ ตามภารกิจอํานาจ
หนาที่ เชน คาจางเหมาทําความสะอาด คาจางเหมาแรงงาน  คา
ตอสัญญาระบบอินเตอรเน็ต คาจางเหมาทําเว็บไซต คาเชาเครื่อง
ถายเอกสาร คาจางเหมาพนักงานจางเหมาบริการ และคาจาง
เหมาอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย  แยกเป็น
- คารับรอง       
เพื่อจายเป็นคารับรองในโอกาสตางๆ เชน การตอนรับคณะ
บุคคล สวนราชการหรือผูมาศึกษาดูงาน ฯลฯ
- คาเลี้ยงรับรอง      
เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. คณะ
อนุกรรมการสภาและการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร เชน โฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศนหรือสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
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- คาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 290,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งของ อบต. ตาม
ที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา แทน
ตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการ
เลือกตั้งใหมและกรณีอื่นๆ) เชน คาแบบพิมพ คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 169
 ลําดับที่ 5

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในกิจการของ อบต
. เชน คาธรรมเนียมศาล  คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
ของคณะผูบริหาร  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง สมาชิก
สภา อบต. ฯลฯ

- โครงการองคการบริหารสวนตําบลบานเอื้องสัญจร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการองคการบริหารสวน
ตําบลบานเอื้องสัญจร เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 169
 ลําดับที่ 4
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- โครงการอบรมใหความรูตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรู
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวของราชการ พ.ศ.2540 เชน คาป้าย
โครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 128
 ลําดับที่ 1

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพาหนะเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก หรือคาใช
จายอื่นที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  คณะผูบริหารและสมาชิก
สภา อบต. ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพใหกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลบาน
เอื้อง

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพใหกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลบาน
เอื้อง เชน คาป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 168
 ลําดับที่ 2
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โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัมมนาและศึกษาดู
งานนอกสถานที่ เชน คาป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาของสมนาคุณในการศึกษา
ดูงาน คายานพาหนะ คาที่พัก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 168
 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินตางๆ เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000 บาท) 

ค่าวัสดุ รวม 285,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน แฟ้ม กระดาษ  สมุด ปากกา เครื่องเย็บกระดาษ ธงตรา
ฉายาลักษณ เกาอี้พลาสติก ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน ฟิวส หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายโทรศัพท ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถัง
ขยะ เขง มีด ถาด แกวน้ํา แปรง ไมกวาด น้ํายาดับกลิ่น น้ําจืดที่
ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน วัสดุอุปกรณ  เครื่องมือกอ
สราง ปูนซีเมนต ทราย หิน อิฐ ตะปู ทอ คสล. ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับยานพาหนะและขน
สง เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอรรี่ ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นใชสําหรับรถยนตสวน
กลาง ครุภัณฑหรือเครื่องยนตหรือเครื่องจักรกลของ อบต. หรือใช
สําหรับเครื่องยนตหรือเครื่องจักรกลที่ อบต. ยืมจากสวนราชการ
หรือหนวยงานอื่น 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน วัสดุ
ป้าย สี พูกัน กระดาษเขียนโปสเตอร ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร  เชน ผงหมึก อุปกรณ
บันทึกขอมูล เมาส แป้นพิมพ ฯลฯ

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

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อบต. หรืออาคารสถานที่ที่
อยูในความรับผิดชอบของ  อบต. 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่ใชประจําที่ทําการ อบต.หรือสถานที่ที่
อยูในความดูแลของ อบต. 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียหรือคา
ใชจายอื่นที่จําเป็น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาคูสายและคาเชาพื้นที่โฮมเพจของ อบต. ตาม
โครงการอินเทอรเน็ตตําบลหรือคาใชจายอื่นที่จําเป็น
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งบลงทุน รวม 115,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 115,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

-จัดซื้อโตะเกาอี้ชุดรับแขก    จํานวน 1 ชุด จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะเกาอี้ชุดรับแขก  จํานวน 1 ชุด
(การจัดหาสํารวจคุณสมบัติและราคาตามทองตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 50 ลําดับที่ 2

-จัดซื้อโตะหมูบูชา    จํานวน 1 ชุด จํานวน 7,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะหมูบูชา  จํานวน 1 ชุด
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) ทําดวยไมสัก
2) มีโตะหมูบูชา 9 ตัว ความกวางตัวละ 9 นิ้ว
3) มีฐานรองโตะหมู
(การจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 50 ลําดับที่ 1

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

-จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ  (Ink Tank Printer) จํานวน  1  เครื่อง

จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
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พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ  (Ink Tank Printer)   
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x600 dpi 
หรือ 600x1,200 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
-สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได 
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 (การจัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 225
 ลําดับที่ 6
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตางๆ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถยนต เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 228
 ลําดับที่ 9

งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 15,000 บาท

- คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ตางๆ เพื่อจายเป็นคาศึกษาวิจัย ประเมินความพึงพอใจในการ
ดําเนินงานของ อบต. ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลหาดแพง ตามโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับอําเภอ อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลหาดแพง ตามโครงการจัด
ตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ อําเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม งบประมาณตั้งไว 25,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 149
 ลําดับที่ 1

งานบริหารงานคลัง รวม 3,729,304 บาท
งบบุคลากร รวม 2,715,304 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,715,304 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,980,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน 6
 ตําแหนง 6 อัตรา ดังนี้
- ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)      1  อัตรา
- ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได     1  อัตรา
- ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี     1  อัตรา
- ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ      1  อัตรา
- ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ      1  อัตรา
- ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี     1  อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานสวนตําบล  ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องกําหนดหลัก
เกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ของ อบต. ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวประกาศลงวัน
ที่ 11 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.) เกี่ยวกับเงินเพิ่มอื่นๆ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลสายบริหาร
ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 633,204 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 4 ตําแหนง 4 อัตรา  ดังนี้
- ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี     1  อัตรา  
- ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่พัสดุ     1  อัตรา 
- ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการ     1  อัตรา
- ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได     1  อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่องกําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ อบต. ไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวประกาศลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เกี่ยวกับเงิน
เพิ่มอื่นๆ
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งบดําเนินงาน รวม 964,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 410,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบ
ต. เชน คาตอบแทนเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
และเงินรางวัลใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางที่มีผลงาน
และผลสัมฤทธิ์ดีเดน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คา
ตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจาง คาตอบ
แทน    คณะกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ อบต.

คาเชาบาน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิเบิก
เงินคาเชาบานตามกฎหมายวาดวยคาเชาบานได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล  ผูบริหาร และผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได

ค่าใช้สอย รวม 434,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ ตามภารกิจอํานาจ
หนาที่ เชน คาจางเหมาทําความสะอาด คาจางเหมาแรงงาน  คา
จางเหมาพนักงานจางเหมาบริการและคาจางเหมาอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในกิจการของ อบต
. เชน คาธรรมเนียมศาล คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ฯลฯ
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- โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได

จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได เชน คาจางเหมา
พนักงานสํารวจขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3
/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 170
 ลําดับที่ 8

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพาหนะเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก หรือคาใช
จายอื่นที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินตางๆ เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000 บาท)

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน แฟ้ม กระดาษ สมุด ปากกา เครื่องเย็บกระดาษ ธงตรา
ฉายาลักษณ เกาอี้พลาสติก ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นใชสําหรับรถยนตสวน
กลาง ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน ผงหมึก อุปกรณบันทึก
ขอมูล เมาส แป้นพิมพ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย คาขน
สง หรือคาใชจายอื่นที่จําเป็น

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตางๆ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถยนต เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 231
 ลําดับที่ 16

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,414,283 บาท

งบบุคลากร รวม 1,354,283 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,354,283 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 594,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  2
  ตําแหนง  2 อัตรา  ดังนี้
- ตําแหนงนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     1   อัตรา
- ตําแหนงเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     1
   อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆใหแกพนักงานสวนตําบล  ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องกําหนดหลัก
เกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ของ อบต. ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวประกาศลงวัน
ที่ 11 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.) เกี่ยวกับเงินเพิ่มอื่นๆ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 678,153 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน  4  ตําแหนง  5 อัตรา  ดังนี้
- ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     1
   อัตรา
- ตําแหนงพนักงานขับรถยนตกูชีพ     2 อัตรา
- ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (ขับรถน้ําดับเพลิง)     1
   อัตรา
-ตําแหนงพนักงานจางทั่วไป (พนักงานดับเพลิง)     1   อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 61,430 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่องกําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ อบต. ไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวประกาศลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เกี่ยวกับเงิน
เพิ่มอื่นๆ
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งบดําเนินงาน รวม 1,945,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 600,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามภารกิจอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับงานการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประชาชนตามกฎหมายอาสาสมัครที่มีสิทธิไดรับเงินคาใชจายเพื่อ
เป็นคาป่วยการ ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป ตามระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวยคา
ใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560 และเพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชนแก อบต. เชน คาตอบแทนเงินผลประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษและเงินรางวัลใหแกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางที่มีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีเดน ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ อบต.

ค่าใช้สอย รวม 945,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ ตามภารกิจอํานาจ
หนาที่ เชน จางเหมาตามโครงการจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติ
งานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) คาจางเหมาทําความ
สะอาด คาจางเหมาแรงงาน  คาจางเหมาพนักงานจาง
เหมาบริการ คาประกันภัยรถยนตราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รถพยาบาล  รถดับเพลิง รถกูชีพ - กูภัย และคาจางเหมา
อื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ

วันที่พิมพ : 19/8/2563  15:04:31 หนา : 18/92



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพาหนะเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก หรือคาใช
จายอื่นที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  สมาชิก อปพร. ตามคํา
สั่ง อบต.บานเอื้อง ฯลฯ

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในกิจการของ อบต
. เชน คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของ พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง และคาธรรมเนียมการขอใบอนุญาตการ
ใชงานวิทยุโทรคมนาคม ฯลฯ

- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจําหมูบานในชวง
เทศกาลปีใหม

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนประจําหมูบานในชวงเทศกาลปีใหม เชน คา
ตอบแทนในการปฏิบัติงาน ฯลฯ และสั่งใช อปพร. ปฏิบัติหนาที่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 152
 ลําดับที่ 9
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- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจําหมูบานในชวง
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนประจําหมูบานในชวงเทศกาลสงกรานต เชน คา
ตอบแทนในการปฏิบัติงาน ฯลฯ และสั่งใช อปพร. ปฏิบัติหนาที่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 153
 ลําดับที่ 10

- โครงการฝึกอบรมซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมซอมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เชน คาป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุในการฝึก
อบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร และคาวัสดุอื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 150
 ลําดับที่ 2
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โครงการจัดกิจกรรมวันตอตานยาเสพติดโลก 26  มิถุนายน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันตอ
ตานยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 154
 ลําดับที่ 17

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เชน คา
ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุในการฝึกอบรม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร และคาวัสดุอื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 151
 ลําดับที่ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินตางๆ เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000 บาท)

ค่าวัสดุ รวม 385,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน แฟ้ม กระดาษ  สมุด ปากกา เครื่องเย็บกระดาษ เกาอี้
พลาสติก ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน ฟิวส หลอดไฟฟ้า สาย
อากาศ  เสาอากาศสําหรับวิทยุ  ฯลฯ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  ถัง
ขยะ เขง มีด ถาด แกวน้ํา หมอ แปรง น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถยนต แบ
ตเตอรรี่  กันชนรถยนต ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นใชสําหรับ รถน้ําดับ
เพลิง รถพยาบาลฉุกเฉิน เครื่องยนต  เครื่องจักรกล และเครื่องมือ
กูภัย (เครื่องตัดถาง) ของ อบต. หรือใชสําหรับเครื่องยนตหรือ
เครื่องจักรกลที่ อบต. ยืมจากสวนราชการหรือหนวยงานอื่น ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร เชน หูฟัง เปลหามคน
ไข  สําลี ผาพันแผล ถุงมือ เวชภัณฑ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน วัสดุ
ป้าย สี พูกัน กระดาษเขียนโปสเตอร ฯลฯ 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่อง
แบบ เสื้อ  กางเกง ถุงเทา รองเทา  เข็มขัด หมวก ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร  เชน ผงหมึก อุปกรณ
บันทึกขอมูล เมาส แป้นพิมพ ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุดับเพลิง  เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง สารเติมเคมีดับเพลิง ฯลฯ

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

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่ใชประจําที่ทําการ     อบต.หรือสถานที่
ที่อยูในความดูแลของ อบต. 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาคูสายและคาเชาอินเทอรเน็ตหรือคาใชจายอื่นที่
จําเป็น

งบลงทุน รวม 105,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 105,000 บาท
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

- จัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง   จํานวน  2  เสน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงแบบใยสังเคราะหพรอม
ขอตอ ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน  2  เสน
(จัดหาสํารวจคุณสมบัติและราคาตามทองตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 236
 ลําดับที่ 26

- จัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิดปรับฝอย จํานวน  1  ชุด จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิดปรับฝอย  จํานวน  1
  ชุด
(จัดหาสํารวจคุณสมบัติและราคาตามทองตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 236
 ลําดับที่ 25
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตางๆ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถน้ําดับเพลิง  รถพยาบาลฉุก
เฉิน เครื่องยนต เครื่องจักรกล และเครื่องมือกูภัย (เครื่องตัด
ถาง) เครื่องรับสงวิทยุ เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 233
  ลําดับที่ 18

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอศรี
สงคราม (ศป.ปส.อ.ศรีสงคราม) ตามโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอศรีสงคราม 
(ศป.ปส.อ.ศรีสงคราม) ตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติดแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อําเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม งบประมาณตั้งไว 10,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 153
 ลําดับที่ 11
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 522,840 บาท

งบบุคลากร รวม 352,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 352,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 342,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  1
  ตําแหนง  1  อัตรา  ดังนี้
- ตําแหนงนักวิชาการศึกษา        1  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆใหแกพนักงานสวนตําบล  ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องกําหนดหลัก
เกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ของ อบต. ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวประกาศลงวัน
ที่ 11 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.) เกี่ยวกับเงินเพิ่มอื่นๆ

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ อบต.

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ ตามภารกิจอํานาจ
หนาที่ เชน คาจางเหมาทําความสะอาด คาจางเหมาแรงงาน คา
จางเหมาพนักงานจางเหมาบริการ และคาจางเหมาอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพาหนะเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก หรือคาใช
จายอื่นที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ฯลฯ

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในกิจการของ อบต
. เชน คาธรรมเนียมศาล คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ฯลฯ

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน แฟ้ม กระดาษ สมุด ปากกา เครื่องเย็บกระดาษ ธงตรา
ฉายาลักษณ เกาอี้พลาสติกฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน วัสดุ
ป้าย สี พูกัน กระดาษเขียนโปสเตอร ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร  เชน ผงหมึก อุปกรณ
บันทึกขอมูล เมาส แป้นพิมพ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตางๆ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 241
 ลําดับที่ 37

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 15,377,370 บาท
งบบุคลากร รวม 5,244,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,244,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,249,744 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนใหแกครูผูดูแลเด็ก  จํานวน  1
  ตําแหนง  10  อัตรา  ดังนี้
- ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก 10  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆใหแกครูผูดูแลเด็ก ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่กําหนด

เงินวิทยฐานะ จํานวน 688,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินวิทยฐานะชํานาญการใหแกครูผูดูแลเด็ก ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่กําหนด
-เพื่อจายเป็นคาเงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษใหแกครูผูดูแล
เด็ก ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กําหนด 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,271,976 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน  2  ตําแหนง 8 อัตรา ดังนี้
- ตําแหนงผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     1  อัตรา
- ตําแหนงผูดูแลเด็ก     7  อัตรา  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กําหนด

งบดําเนินงาน รวม 5,724,850 บาท
ค่าตอบแทน รวม 159,600 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 159,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล ครูผูดูแลเด็ก และผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ได

ค่าใช้สอย รวม 2,584,930 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพาหนะเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก หรือคาใช
จายอื่นที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง ครูผูดูแลเด็ก  ผูชวยครูผูดูแล
เด็ก  ฯลฯ

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในกิจการของ อบต
. เชน คาธรรมเนียมศาล  คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
ของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง ครูผูดูแลเด็ก  ผูชวยครูผู
ดูแลเด็ก ฯลฯ     
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- โครงการจัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาป้ายโครงการ อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารกลางวัน เงินรางวัล เงินคาตอบแทนกรรมการ คา
ถวยรางวัล คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 129
 ลําดับที่ 2

- โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานเอื้อง  
8  ศูนย

จํานวน 249,730 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลบานเอื้อง  8  ศูนย ดังนี้
1) คาหนังสือเรียน  จํานวนเด็ก (อายุ 3-5 ปี ) จํานวนเด็ก  221
 คนละ 200 บาท เป็นเงิน 44,200 บาท
1. ศพด.บานหนองผือ      เด็กนักเรียน   40  คน
2. ศพด.บานกอ     เด็กนักเรียน  30  คน
3. ศพด.บานเซียงเซา     เด็กนักเรียน   23  คน
4. ศพด.วัดศรีบุญเรือง  บานเอื้อง     เด็กนักเรียน  23  คน
5. ศพด.วัดจอมแจง  บานดอนถอน     เด็กนักเรียน  25   คน
6. ศพด.วัดทรายศรี  บานนาดี     เด็กนักเรียน   25  คน
7. ศพด.วัดศรีโนนสูง  บานนาจาน     เด็กนักเรียน   40  คน
8. ศพด.วัดโพธิ์ชัย  บานดงขวาง     เด็กนักเรียน   15  คน
2)  คาอุปกรณการเรียน จํานวนเด็ก (อายุ 3-5 ปี ) จํานวน
เด็ก 221 คนละ 200 บาท เป็นเงิน 44,200 บาท
1. ศพด.บานหนองผือ      เด็กนักเรียน   40  คน
2.  ศพด.บานกอ     เด็กนักเรียน  30  คน
3.  ศพด.บานเซียงเซา     เด็กนักเรียน   23  คน
4.  ศพด.วัดศรีบุญเรือง  บานเอื้อง     เด็กนักเรียน  23  คน
5.  ศพด.วัดจอมแจง  บานดอนถอน     เด็กนักเรียน  25   คน
6.  ศพด.วัดทรายศรี  บานนาดี     เด็กนักเรียน   25  คน
7.  ศพด.วัดศรีโนนสูง  บานนาจาน     เด็กนักเรียน   40  คน
8.  ศพด.วัดโพธิ์ชัย  บานดงขวาง      เด็กนักเรียน   15  คน
3) คาเครื่องแบบ จํานวนเด็ก (อายุ 3-5 ปี )  จํานวนเด็ก 221 คน
ละ 300 บาท เป็นเงิน 66,300 บาท
1. ศพด.บานหนองผือ      เด็กนักเรียน   40  คน
2. ศพด.บานกอ     เด็กนักเรียน  30  คน
3. ศพด.บานเซียงเซา     เด็กนักเรียน   23  คน
4. ศพด.วัดศรีบุญเรือง  บานเอื้อง     เด็กนักเรียน  23  คน
5. ศพด.วัดจอมแจง  บานดอนถอน     เด็กนักเรียน  25   คน
6. ศพด.วัดทรายศรี  บานนาดี     เด็กนักเรียน   25  คน
7. ศพด.วัดศรีโนนสูง  บานนาจาน     เด็กนักเรียน   40  คน
8. ศพด.วัดโพธิ์ชัย  บานดงขวาง     เด็กนักเรียน   15  คน
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4) คาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวนเด็ก (อายุ 3-5 ปี ) จํานวน
เด็ก 221 คนละ 430 บาท เป็นเงิน 95,030 บาท
1. ศพด.บานหนองผือ      เด็กนักเรียน   40  คน
2. ศพด.บานกอ     เด็กนักเรียน  30  คน
3. ศพด.บานเซียงเซา     เด็กนักเรียน   23  คน
4. ศพด.วัดศรีบุญเรือง  บานเอื้อง      เด็กนักเรียน  23  คน
5. ศพด.วัดจอมแจง  บานดอนถอน     เด็กนักเรียน  25   คน
6. ศพด.วัดทรายศรี  บานนาดี     เด็กนักเรียน   25  คน
7. ศพด.วัดศรีโนนสูง  บานนาจาน     เด็กนักเรียน   40  คน
8. ศพด.วัดโพธิ์ชัย  บานดงขวาง     เด็กนักเรียน   15  คน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 130
 ลําดับที่ 4

- โครงการสัปดาหวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัปดาหวันเด็กแหง
ชาติ เชน คาป้ายโครงการ อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
กลางวัน เงินรางวัล เงินคาตอบแทนกรรมการ คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 131
 ลําดับที่ 6
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- โครงการสายใยสัมพันธวันปิดภาคเรียน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสายใยสัมพันธวัน
ปิดภาคเรียน เชน คาป้ายโครงการ อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน เงินรางวัล เงินคาตอบแทนกรรมการ คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 132
 ลําดับที่ 7

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,155,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 
1) คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูผูดูแลเด็ก และผูชวยครูผู
ดูแลเด็ก งบประมาณตั้งไว 30,000 บาท
2) สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานเอื้อง 8
 ศูนย เพื่อจายเป็นคาจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา
และเครื่องเลนพัฒนาการเด็กสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
เด็กนักเรียน  322  คนๆ ละ 1,700 บาท รวมเป็นเงิน 547,400
 บาท ดังนี้
1. ศพด.บานหนองผือ      เด็กนักเรียน   58   คน
2. ศพด.บานกอ     เด็กนักเรียน   38   คน
3. ศพด.บานเซียงเซา     เด็กนักเรียน   30   คน
4. ศพด.วัดศรีบุญเรือง บานเอื้อง     เด็กนักเรียน   35  คน
5.  ศพด.วัดจอมแจง  บานดอนถอน เด็กนักเรียน   40  คน
6.  ศพด.วัดทรายศรี  บานนาดี     เด็กนักเรียน   38   คน
7. ศพด.วัดศรีโนนสูง  บานนาจาน     เด็กนักเรียน   58  คน
8. ศพด.วัดโพธิ์ชัย  บานดงขวาง      เด็กนักเรียน   29   คน
 3) สนับสนุนคาอาหารกลางวันใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับ
ผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานเอื้อง 8 ศูนย จํานวน
เด็กนักเรียน 322 คนๆ ละ 20 บาทตอวัน จํานวน 245 วัน รวม
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เป็นเงิน 1,577,800 บาท ดังนี้
1. ศพด.บานหนองผือ      เด็กนักเรียน  58 คน
2. ศพด.บานกอ     เด็กนักเรียน  38   คน
3. ศพด.บานเซียงเซา     เด็กนักเรียน   30 คน
4. ศพด.วัดศรีบุญเรือง  บานเอื้อง      เด็กนักเรียน   35  คน
5. ศพด.วัดจอมแจง  บานดอนถอน     เด็กนักเรียน   40  คน
6. ศพด.วัดทรายศรี  บานนาดี     เด็กนักเรียน   38   คน
7. ศพด.วัดศรีโนนสูง  บานนาจาน     เด็กนักเรียน   58  คน
8. ศพด.วัดโพธิ์ชัย  บานดงขวาง  เด็กนักเรียน   29   คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 130
 ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 2,878,320 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถัง
ขยะ เขง มีด ถาด แกวน้ํา แปรง ไมกวาด น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ 

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,868,320 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่
อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเอื้อง จํานวนนัก
เรียน 1,057 คนๆ ละ 8 บาทตอวัน จํานวน 260 วัน รวมเป็น
เงิน 2,198,560 บาท ดังนี้
1. โรงเรียนชุมชนเอื้องกอนาดี     จํานวนนักเรียน   293   คน
2. โรงเรียนบานดงขวาง     จํานวนนักเรียน     77  คน
3. โรงเรียนบานเซียงเซา     จํานวนนักเรียน   117   คน
4. โรงเรียนบานหนองผือ     จํานวนนักเรียน   205   คน
5. โรงเรียนดอนถอนโคกกลางวิทยา  จํานวนนักเรียน  160  คน
6. โรงเรียนบานนาจาน     จํานวนนักเรียน   211   คน
- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ใหกับศูนยพัฒนาพัฒนาเด็ก
เล็กอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบาน
เอื้อง จํานวนเด็ก 322 คนๆ ละ 8 บาทตอวัน จํานวน 260
 วัน รวมเป็นเงิน 669,760 บาท ดังนี้
1. ศพด.บานหนองผือ       เด็กนักเรียน  58 คน
2. ศพด.บานกอ     เด็กนักเรียน  38   คน
3. ศพด.บานเซียงเซา     เด็กนักเรียน   30 คน
4. ศพด.วัดศรีบุญเรือง  บานเอื้อง      เด็กนักเรียน   35  คน
5. ศพด.วัดจอมแจง  บานดอนถอน     เด็กนักเรียน   40  คน
6. ศพด.วัดทรายศรี  บานนาดี     เด็กนักเรียน   38   คน
7. ศพด.วัดศรีโนนสูง  บานนาจาน     เด็กนักเรียน   58  คน
8. ศพด.วัดโพธิ์ชัย  บานดงขวาง     เด็กนักเรียน   29   คน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 102,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรืออาคารสถานที่
ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานเอื้อง

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ
องคการบริหารสวนตําบลบานเอื้อง
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอินเทอรเน็ตสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ขององคการบริหารสวนตําบลบานเอื้อง

งบเงินอุดหนุน รวม 4,408,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,408,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

- อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 4,228,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ที่อยูใน
เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานเอื้อง จํานวนนัก
เรียน 1,057 คนๆ ละ 20 บาทตอวัน จํานวน 200 วัน  รวมเป็น
เงิน 4,228,000 บาท ดังนี้
1. โรงเรียนชุมชนเอื้องกอนาดี     จํานวนนักเรียน   293   คน
2. โรงเรียนบานดงขวาง     จํานวนนักเรียน     77  คน
3. โรงเรียนบานเซียงเซา     จํานวนนักเรียน   117   คน
4. โรงเรียนบานหนองผือ     จํานวนนักเรียน   205   คน
5. โรงเรียนดอนถอนโคกกลางวิทยา     จํานวนนักเรียน   160
   คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 131
 ลําดับที่ 5
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อุดหนุนโรงเรียนชุมชนเอื้องกอนาดีตามโครงการคายวิชาการภาษา
ไทย

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนเอื้องกอนาดีตามโครงการ
คายวิชาการภาษาไทย งบประมาณตั้งไว 30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 28 ลําดับที่ 2

อุดหนุนโรงเรียนดอนถอนโคกกลางวิทยาตามโครงการรณรงคการคัด
แยกและจัดเก็บขยะมูลฝอย

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนดอนถอนโคกกลางวิทยาตาม
โครงการรณรงคการคัดแยกและจัดเก็บขยะมูลฝอย งบประมาณ
ตั้งไว 30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 31 ลําดับที่ 6
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อุดหนุนโรงเรียนบานเซียงเซาตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (เลี้ยง
ปลานิล)

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานเซียงเซาตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง (เลี้ยงปลานิล)
งบประมาณตั้งไว 30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 30 ลําดับที่ 5

อุดหนุนโรงเรียนบานดงขวางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
เสริมสรางพื้นฐานทักษะชีวิต

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานดงขวางตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสรางพื้นฐานทักษะชีวิต งบประมาณตั้ง
ไว 30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 31 ลําดับที่ 7
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อุดหนุนโรงเรียนบานนาจานตามโครงการเลี้ยงปูนา (สายพันธุพระ
เทพ) ในกระชังบก

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานนาจานตามโครงการเลี้ยงปู
นา (สายพันธุพระเทพ) ในกระชังบก งบประมาณตั้งไว 30,000
 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 29 ลําดับที่ 3

อุดหนุนโรงเรียนบานหนองผือตามโครงการสรางศูนยการเรียนรู
สําหรับปฐมวัย

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานหนองผือตามโครงการ
สรางศูนยการเรียนรูสําหรับปฐมวัย
 งบประมาณตั้งไว 30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 30 ลําดับที่ 4
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนสนธิราษฎรวิทยาตามโครงการคัดแยกขยะใน
โรงเรียนสนธิราษฎรวิทยา

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสนธิราษฎรวิทยาตามโครงการ
คัดแยกขยะในโรงเรียนสนธิราษฎรวิทยา  งบประมาณตั้ง
ไว 50,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 27 ลําดับที่ 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 430,320 บาท

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

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  1
  ตําแหนง  1  อัตรา  ดังนี้
- ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข     1    อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ อบต.
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คาเชาบาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิเบิก
เงินคาเชาบานตามกฎหมายวาดวยคาเชาบานได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
และผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพาหนะเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก หรือคาใช
จายอื่นที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ตาม
คําสั่ง อบต.บานเอื้อง ฯลฯ

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในกิจการของ อบต
. เชน คาธรรมเนียมศาล คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง อาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น ตามคําสั่ง อบต.บานเอื้อง ฯลฯ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 591,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 246,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น เพื่อเป็นคา
ป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ไดแก อาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหง
พื้นที่หรือพื้นที่ใกลเคียงที่ไดรับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติ
หนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผูบริหารทองถิ่นแหง
นั้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ
.2562

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ ตามภารกิจอํานาจ
หนาที่ เชน คาจางเหมาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสนุข
บา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ
เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี  คาจางเหมาพนักงานจางเหมาบริการ และคา
จางเหมาอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสนุขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสนุขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน คาวัคซีน คาอุปกรณในการฉีดวัคซีน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 162
 ลําดับที่ 10

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

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ใชสําหรับเครื่องพน
หมอกควันและผสมน้ํายา ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยในการดําเนิน
โครงการรณรงคป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน ทรายอะเบท
 น้ํายาพนหมอกควัน และวัคซีนตางๆ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน วัสดุป้าย ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตางๆ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องพนหมอกควัน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 241
 ลําดับที่ 38

งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขให
กับหมูบานในเขตพื้นที่ตําบลบานเอื้อง

จํานวน 320,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินงานตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุขใหกับหมูบานในเขตพื้นที่ตําบลบาน
เอื้อง จํานวน 16 หมูบานๆ ละ 20,000 บาท งบประมาณตั้ง
ไว 320,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 161
 ลําดับที่ 5
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 640,896 บาท

งบบุคลากร รวม 495,896 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 495,896 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 336,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  1
 ตําแหนง  จํานวน  1 อัตรา  ดังนี้
- ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน      1    อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 154,656 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 1
 ตําแหนง จํานวน  1 อัตรา  ดังนี้
- ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน      1     อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องกําหนดหลัก
เกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ของ อบต. ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวประกาศลงวัน
ที่ 11 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.) เกี่ยวกับเงินเพิ่มอื่นๆ

งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิเบิก
เงินคาเชาบานตามกฎหมายวาดวยคาเชาบานได
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ ตามภารกิจอํานาจ
หนาที่ เชน คาจางเหมาทําความสะอาด คาจางเหมาแรงงาน  คา
จางเหมาพนักงานจางเหมาบริการ และคาจางเหมาอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพาหนะเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก หรือคาใช
จายอื่นที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ฯลฯ

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในกิจการของ อบต
. เชน คาธรรมเนียมศาล คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
ของ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน แฟ้ม กระดาษ สมุด ปากกา เครื่องเย็บกระดาษ เกาอี้
พลาสติก ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก อุปกรณบันทึก
ขอมูล เมาส แป้นพิมพ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตางๆ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 241
 ลําดับที่ 39

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- โครงการป้องกันและแกไขปัญหาความรุนแรงตอเด็กสตรีและบุคคล
ในครอบครัว

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหาความรุนแรงตอเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว เชน คา
ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 163
 ลําดับที่ 1
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- โครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมผู
สูงอายุ เชน คาป้ายโครงการ คาสัมนาคุณวิทยากร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 163
 ลําดับที่ 2

โครงการวิถีธรรมสูการดําเนินชีวิตสําหรับผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวิถีธรรมสูการ
ดําเนินชีวิตสําหรับผูสูงอายุ เชน คาป้ายโครงการ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 39 ลําดับที่ 3
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โครงการสงเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผูสูงอายุในชุมชนดวย
นันทนาการ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพกาย
สุขภาพจิตผูสูงอายุในชุมชนดวยนันทนาการ เชน คาป้าย
โครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 38 ลําดับที่ 2

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุ เชน คาป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 37 ลําดับที่ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,094,841 บาท

งบบุคลากร รวม 1,946,341 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,946,341 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,256,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  4
  ตําแหนง  4 อัตรา  ดังนี้
- ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง)     1  อัตรา
- ตําแหนงวิศวกรโยธา       1  อัตรา
- ตําแหนงนายชางโยธา      1  อัตรา
- ตําแหนงนายชางไฟฟ้า     1  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานสวนตําบล  ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องกําหนดหลัก
เกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ของ อบต. ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวประกาศลงวัน
ที่ 11 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.) เกี่ยวกับเงินเพิ่มอื่นๆ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลสาย
บริหาร ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 559,824 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน  4  ตําแหนงจํานวน  4  อัตรา  ดังนี้
- ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ     1  อัตรา  
- ตําแหนงผูชวยชางโยธา      1  อัตรา
- ตําแหนงผูชวยชางไฟฟ้า     1 อัตรา
- ตําแหนงพนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป)      1 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 38,437 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่องกําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ อบต. ไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวประกาศลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เกี่ยวกับเงิน
เพิ่มอื่นๆ

งบดําเนินงาน รวม 700,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 69,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ อบต.

คาเชาบาน จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิเบิก
เงินคาเชาบานตามกฎหมายวาดวยคาเชาบานได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
และผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ ตามภารกิจอํานาจ
หนาที่ เชน คาจางเหมาทําความสะอาด คาจางเหมาแรงงาน คา
จางเหมาพนักงานจางเหมาบริการและคาจางเหมาอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในกิจการของ อบต
. เชน คาธรรมเนียมศาล คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ฯลฯ
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คาเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพาหนะเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก หรือคาใช
จายอื่นที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินตางๆ เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000 บาท)

ค่าวัสดุ รวม 558,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน แฟ้ม กระดาษ  สมุด ปากกา เครื่องเย็บกระดาษ ธงตรา
ฉายาลักษณ เกาอี้พลาสติก ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน ฟิวส หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายโทรศัพท ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 48,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาถังขยะ เขง มีด ถาด แกวน้ํา กระติกน้ํา
แข็ง หมอ แปรง ไมกวาด น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน วัสดุอุปกรณ  เครื่องมือกอ
สราง ปูนซีเมนต ทราย หิน อิฐ ตะปู ทอ คสล. ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับยานพาหนะและขน
สง เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอรรี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นใชสําหรับรถยนตสวน
กลาง ครุภัณฑหรือเครื่องยนตหรือเครื่องจักรกลของ อบต. หรือใช
สําหรับเครื่องยนตหรือเครื่องจักรกลที่ อบต. ยืมจากสวนราชการ
หรือหนวยงานอื่น 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน วัสดุ
ป้าย สี พูกัน กระดาษเขียนโปสเตอร ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก อุปกรณบันทึก
ขอมูล เมาส แป้นพิมพ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสาธารณะที่เกินสิทธิ์  คาไฟฟ้าสําหรับที่ทํา
การ อบต. หรืออาคารสถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต
.บานเอื้อง

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียหรือคา
ใชจายอื่นที่จําเป็น

งบลงทุน รวม 1,447,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,447,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

- จัดซื้อเต็นทผาใบ  จํานวน 7 หลัง จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเต็นทผาใบ ขนาด 4x8 เมตร จํานวน 7
 หลัง 
(การจัดหาสํารวจคุณสมบัติและราคาตามทองตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 246
 ลําดับที่ 53
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- จัดซื้อเต็นทพิธีการ  จํานวน 1 หลัง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเต็นทพิธีการ ขนาด 6x12 เมตร สูงไมนอย
กวา 2 เมตร จํานวน 1 หลัง 
(การจัดหาสํารวจคุณสมบัติและราคาตามทองตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 246
 ลําดับที่ 53

- จัดซื้อโตะ  จํานวน 50 ตัว จํานวน 125,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะ ขนาด 0.60x1.80 เมตร  จํานวน 50
 ตัว
(การจัดหาสํารวจคุณสมบัติและราคาตามทองตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 51 ลําดับที่ 5
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- จัดซื้อผาใบเต็นท    จํานวน 2 ผืน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อผาใบเต็นท  ขนาด 4x8 เมตร จํานวน 2
 ผืน 
(การจัดหาสํารวจคุณสมบัติและราคาตามทองตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 50 ลําดับที่ 4

- จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม  จํานวน  5  ตัว จํานวน 17,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม  จํานวน  5  ตัว 
(การจัดหาสํารวจคุณสมบัติและราคาตามทองตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 51 ลําดับที่ 6
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

- จัดซื้อรถสวนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)  จํานวน 1 คัน จํานวน 854,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถสวนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1
 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2
 ลอ  แบบดับเบิ้ลแค็บ
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
(1) เป็นกระบะสําเร็จรูป
(2) หองโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
(การจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ)
- มีศูนยบริการอยูในพื้นที่จังหวัดหรือพื้นที่ใกลเคียง ไมเกิน 100
 กิโลเมตร
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 52 ลําดับที่ 8
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ครุภัณฑกอสราง

- จัดซื้อเครื่องตัดถนน  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดถนน จํานวน 1 เครื่อง 
(การจัดหาสํารวจคุณสมบัติและราคาตามทองตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 52 ลําดับที่ 9

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ  จํานวน 1
 ชุด  
(การจัดหาสํารวจคุณสมบัติและราคาตามทองตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 51 ลําดับที่ 7
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องบดเนื้อ จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 6,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องบดเนื้อ จํานวน 1 เครื่อง
(การจัดหาสํารวจคุณสมบัติและราคาตามทองตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

จัดซื้อเครื่องบดมะพราว จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 16,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องบดมะพราว จํานวน 1 เครื่อง
(การจัดหาสํารวจคุณสมบัติและราคาตามทองตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15พฤษภาคม 2562
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จัดซื้อตูน้ําเย็นน้ํารอน จํานวน 2 ตู จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูน้ําเย็นน้ํารอน จํานวน 2 ตู
(การจัดหาสํารวจคุณสมบัติและราคาตามทองตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

จัดซื้อเตาแกสพรอมขาตั้ง จํานวน 2 ชุด จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเตาแกสพรอมขาตั้ง จํานวน 2 ชุด  
(การจัดหาสํารวจคุณสมบัติและราคาตามทองตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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จัดซื้อถังแกส จํานวน 2 ถัง จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังแกส ขนาด 15 กิโลกรัม จํานวน 2 ถัง  
(การจัดหาสํารวจคุณสมบัติและราคาตามทองตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

จัดซื้อถังน้ําแข็ง จํานวน 2 ถัง จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังน้ําแข็ง จํานวน 2 ถัง
(การจัดหาสํารวจคุณสมบัติและราคาตามทองตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตางๆ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถยนต  เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 245
 ลําดับที่ 52
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งานไฟฟ้าถนน รวม 3,754,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ ตามภารกิจอํานาจ
หนาที่ เชน คาจางเหมาซอมแซมไฟฟ้า คาจางเหมาแรงงาน คา
จางเหมาพนักงานจางเหมาบริการ และคาจางเหมาอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ

งบลงทุน รวม 2,500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

- จัดซื้อรถกระเชาซอมไฟฟ้า   จํานวน  1  คัน จํานวน 2,500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถกระเชาซอมไฟฟ้า  จํานวน 1 คัน  
- เป็นรถยนตบรรทุกยกเทได ติดตั้งเครื่องทุนแรงเครนพับพรอม
กระเชาซอมไฟฟ้า และอุปกรณเสริมเครื่องตรวจหากระแสไฟฟ้า 
- เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ลอ น้ําหนักรถรวมน้ําหนัก
บรรทุก (G.V.W.) ไมนอยกวา 7,300 กิโลกรัม เครื่องยนตดีเซล 4
 สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํา มีกําลังแรงมาไมนอย
กวา 150 แรงมา มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา 5 เกียร และเกียร
ถอยหลังไมนอยกวา 1 เกียร
- ชุดกระบอกไฮดรอลิคและเกียรปั๊มเป็นยี่หอเดียวกัน
- ชุดกระบอกไฮดรอลิคที่ใชกับรถบรรทุกถูกตองมีคุณภาพหรือ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยจะตองไดรับใบอนุญาต
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นเครนไฮดรอลิคที่ไดรับการออกแบบทดสอบตามมาตรฐาน
สากลและเป็นผลิตภัณฑที่ผลิตหรือติดตั้งจากโรงงานที่ไดรับการ
รับรองระบบคุณภาพ EN12999 หรือ ISO 9001:2015
- ประสิทธิภาพการยกไมนอยกวา 4 ตันตอเมตร
- เครนสามารถหมุนไดไมนอยกวา 400 องศา สามารถหมุนไดทั้ง
ซายและขวา
- ชุดเครน (เครนพับ) ไดรับมาตรฐาน มอก. ผลิตหรือประกอบ
จากโรงงานมาตรฐาน ISO 9001
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- พรอมแนบใบรับรองเครนใหมจากผูผลิต
- มีอุปกรณสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อตรวจหากระแส
ไฟฟ้า สลับ AC ไดตั้งแต 40-70 เฮริต
- โดยผลิตภายในประเทศหรือตางประเทศที่ไดจดสิทธิบัตร
ผลิตภัณฑดังกลาวดวย
- มีศูนยบริการอยูในพื้นที่จังหวัดหรือพื้นที่ใกลเคียง 
(การจัดหาสํารวจคุณสมบัติและราคาตามทองตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 245
 ลําดับที่ 51

งบเงินอุดหนุน รวม 1,244,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,244,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จังหวัดนครพนม ตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงสูงพรอมติดตั้งหมอแปลง บานเซียงเซา หมูที่ 7

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จังหวัด
นครพนม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพรอมติดตั้งหมอ
แปลง บานเซียงเซา หมูที่ 7 ตําบลบานเอื้อง อําเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม งบประมาณตั้งไว 500,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 9 ลําดับที่ 6
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จังหวัดนครพนม ตามโครงการขยาย
เขตระบบไฟฟ้าแรงต่ํา  ไฟฟ้าสาธารณะประโยชน บานเซียงเซา หมู
ที่ 15

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จังหวัด
นครพนม ตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ํา ไฟฟ้า
สาธารณะประโยชน บานเซียงเซา หมูที่ 15 ตําบลบาน
เอื้อง อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบประมาณตั้ง
ไว 120,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 13 ลําดับที่ 12

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จังหวัดนครพนม ตามโครงการขยาย
เขตระบบไฟฟ้าแรงต่ํา ไฟฟ้าสาธารณะ บานนาจาน หมูที่ 9

จํานวน 444,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จังหวัด
นครพนม ตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ํา ไฟฟ้า
สาธารณะประโยชน บานนาจาน หมูที่ 9 ตําบลบานเอื้อง อําเภอ
ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบประมาณตั้งไว 444,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 10 ลําดับที่ 7
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จังหวัดนครพนม ตามโครงการขยาย
เขตระบบไฟฟ้าแรงต่ํา ไฟฟ้าสาธารณะประโยชน บานนาจาน หมูที่ 
14

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จังหวัด
นครพนม ตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ํา ไฟฟ้า
สาธารณะประโยชน บานนาจาน หมูที่ 14 ตําบลบานเอื้อง อําเภอ
ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบประมาณตั้งไว 120,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 13 ลําดับที่ 11

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จังหวัดนครพนม ตามโครงการขยาย
เขตสายพาดดับพรอมอุปกรณควบคุมและติดตั้งโคมไฟสองสวาง
ไฟฟ้าสาธารณะประโยชน บานหนองผือ หมูที่ 4

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จังหวัด
นครพนม ตามโครงการขยายเขตสายพาดดับพรอมอุปกรณควบ
คุมและติดตั้งโคมไฟสองสวางไฟฟ้าสาธารณะประโยชน บาน
หนองผือ หมูที่ 4 ตําบลบานเอื้อง อําเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม งบประมาณตั้งไว 60,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 9 ลําดับที่ 5
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,310,504 บาท
งบบุคลากร รวม 645,504 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 645,504 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 597,504 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน  3 ตําแหนง 5 อัตรา ดังนี้
- ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (ขับรถขยะ) 1 อัตรา
- ตําแหนงพนักงานจางทั่วไป (คนงานประจํารถขยะ) 3 อัตรา
- ตําแหนงพนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป)  1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่องกําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ อบต. ไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวประกาศลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เกี่ยวกับเงิน
เพิ่มอื่นๆ

งบดําเนินงาน รวม 565,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ อบต.

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ ตามภารกิจอํานาจ
หนาที่ เชน คาจางเหมาฝังกลบขยะและคาจางเหมาทําความ
สะอาด คาจางเหมาพนักงานจางเหมาบริการ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- โครงการ Big Cleaning Day เขตตําบลบานเอื้อง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
โครงการ Big Cleaning Day เขตตําบลบานเอื้อง เชน คาป้าย
โครงการ คาอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วัน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 และแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และ   การสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว 3005
 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 147
 ลําดับที่ 3
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- โครงการคัดแยกขยะเงินทองคุมครองอนาคต จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะเงิน
ทองคุมครองอนาคต เชน คาป้ายโครงการ  คาเอกสาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
พ.ศ.2535 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 146
 ลําดับที่ 1

- โครงการตําบลบานเอื้องสะอาดคนในตําบลมีสุข จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการตําบลบานเอื้อง
สะอาดคนในตําบลมีสุข เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
พ.ศ.2535 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และ การสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว 3005
 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 146
 ลําดับที่ 2
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินตางๆ เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000 บาท)

ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถัง
ขยะ เขง  ถัง แปรง ไมกวาด น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน วัสดุอุปกรณ  เครื่องมือกอ
สราง ปูนซีเมนต ทราย หิน อิฐ ตะปู ทอ คสล.ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับยานพาหนะและขน
สง เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอรรี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นใชสําหรับรถบรรทุก
ขยะ ครุภัณฑหรือเครื่องยนตหรือเครื่องจักรกลของ อบต. หรือใช
สําหรับเครื่องยนตหรือเครื่องจักรกลที่ อบต. ยืมจากสวนราชการ
หรือหนวยงานอื่น

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน น้ํายาพน
หมอกควันกําจัดแมลงวันและน้ํายาเคมีตางๆ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ถุง
เทา รองเทา หมวก เสื้อ กางเกง สําหรับคนงานประจํารถขยะและ
ผูปฏิบัติงานอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับเตาเผาขยะ หรืออาคารสถานที่ที่อยู
ในความรับผิดชอบของ  
อบต. ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตางๆ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถบรรทุกขยะ รถยนต ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 216
 ลําดับที่ 54

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการขุดบอกําจัดขยะมูลฝอยใหถูกตองเป็นไปตามหลักวิชาการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาขุดบอกําจัดขยะมูลฝอยใหถูกตองเป็นไปตาม
หลักวิชาการ ตามแบบ อบต.บานเอื้อง กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
พ.ศ.2535 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 147
 ลําดับที่ 4
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- โครงการบริหารจัดการน้ําดวยระบบธนาคารน้ําใตดินระบบปิด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการน้ํา
ดวยระบบธนาคารน้ําใตดินระบบปิด เชน คาจางเหมาแรงงาน คา
วัสดุอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
พ.ศ.2535 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2560
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 61
 ลําดับที่ 30
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 165,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพประชาชนในการทําบายศรีสูขวัญ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริม
อาชีพประชาชนในการทําบายศรีสูขวัญเชน คาป้ายโครงการ คา
วัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 123
 ลําดับที่ 6

- โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางความเขม
แข็งของครอบครัวและชุมชน
เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 164
 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 19/8/2563  15:04:32 หนา : 70/92



- โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายในชีวิตประจําวันใหกับ
ประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรู
ดานกฎหมายในชีวิตประจําวันใหกับประชาชน เชน คาป้าย
โครงการ คาเอกสาร คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 165
 ลําดับที่ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุมทอผามัดหมี่ บานหนองผือ หมูที่ 16 ตามโครงการทอผา
มัดหมี่ บานหนองผือ หมูที่ 16

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกลุมทอผามัดหมี่ บานหนองผือ หมูที่ 16
 ตามโครงการทอผามัดหมี่ บานหนองผือ หมูที่ 16 งบประมาณตั้ง
ไว 15,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 123
 ลําดับที่ 5
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อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอศรีสงครามตามโครงการเพิ่ม
ศักยภาพองคกรสตรี

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอศรี
สงครามตามโครงการเพิ่มศักยภาพองคกรสตรี ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 งบประมาณตั้งไว 20,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 164
 ลําดับที่ 2

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมทอผายอมสีธรรมชาติ บานหนองผือ หมู
ที่ 11 ตามโครงการทอผายอมสีธรรมชาติ บานหนองผือ หมูที่ 11

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมทอผายอมสี
ธรรมชาติ บานหนองผือ หมูที่ 11 ตามโครงการทอผายอมสี
ธรรมชาติ บานหนองผือ หมูที่ 11 งบประมาณตั้งไว 15,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 26 ลําดับที่ 1
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อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ด บานหนองผือ หมูที่ 11 ตาม
โครงการเพาะเห็ด บานหนองผือ หมูที่ 11

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ด บานหนอง
ผือ หมูที่ 11 ตามโครงการเพาะเห็ด บานหนองผือ หมูที่ 11 งบ
ประมาณตั้งไว 15,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 26 ลําดับที่ 2

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมยอมคราม บานหนองผือ หมูที่ 4 ตาม
โครงการยอมคราม บานหนองผือ หมูที่ 4

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมยอมคราม บาน
หนองผือ หมูที่ 4 ตามโครงการยอมคราม บานหนองผือ หมูที่ 4
 งบประมาณตั้งไว 15,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 124
 ลําดับที่ 7
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อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคแมพันธุ พอพันธุ บานกอ หมูที่ 13 
ตามโครงการเลี้ยงโคแมพันธุ พอพันธุ บานกอ หมูที่ 13

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคแมพันธุ พอ
พันธุ บานกอ หมูที่ 13  ตามโครงการเลี้ยงโคแมพันธุ พอ
พันธุ บานกอ หมูที่ 13  งบประมาณตั้งไว 30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 122
 ลําดับที่ 3

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 145,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวันเฉลิม
พระเกียรติ เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0211.9
/ว 1583 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 140
 ลําดับที่ 16
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โครงการสรางจิตสํานึกรณรงคงดเหลาเขาพรรษา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางจิตสํานึก
รณรงคงดเหลาเขาพรรษา เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 32 ลําดับที่ 1

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 134
 ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศรีสงคราม ตามโครงการจัดงานรัฐ
พิธีและงานวันสําคัญ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศรีสงคราม ตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสําคัญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 งบประมาณตั้งไว 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 137
 ลําดับที่ 8

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-  โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดคัพ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติดคัพ เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารกลางวัน เงินคาตอบแทนกรรมการ เงินรางวัล คา
ถวยรางวัล คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 135
 ลําดับที่ 4
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- โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอลตานยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ฟุตซอลตานยาเสพติด เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน เงินคาตอบแทนกรรมการ เงิน
รางวัล คาถวยรางวัล คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 135
 ลําดับที่ 5

- โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลตานยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลตานยาเสพติด เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน เงินคาตอบแทนกรรมการ เงิน
รางวัล คาถวยรางวัล คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 136
 ลําดับที่ 6
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โครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬารมสนธิ์สัมพันธ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬารมสนธิ์สัมพันธ คา
ใชจายในการฝึกซอมกีฬา เชน คาตอบแทนผูควบคุมทีมหรือผูฝึก
สอนแตละประเภทกีฬา/คาอาหารและเครื่องดื่มในวันฝึกซอม
กีฬา/คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางเขารวมแขงขันกีฬา ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และ  การสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 135
 ลําดับที่ 3

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาสําหรับสนับสนุนชุมชนใน
การออกกําลังกาย และการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ ฯลฯ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 830,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-  โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีแห
เทียนเขาพรรษา เชน คาป้าย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาหลอ
เทียน คาตกแตงเทียน คาเครื่องเสียง คาพิธีทางศาสนา เงินคา
ตอบแทนนางรําขบวนแห คาตกแตงรถ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 137
 ลําดับที่ 9

-  โครงการสงเสริมสนับสนุนมหกรรมเทศกาลปลาลุมน้ําสงคราม จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุน
มหกรรมเทศกาลปลาลุมน้ําสงคราม เชน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ คายานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และ  การสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 138
 ลําดับที่ 12
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-  โครงการสนับสนุนจัดทําเรือไฟอําเภอศรีสงคราม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนจัดทําเรือ
ไฟอําเภอศรีสงคราม เพื่อเขารวมงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัด
นครพนม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ คายานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และ  การสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 139
 ลําดับที่ 13

- โครงการจัดงานประเพณีแขงเรือออกพรรษาเพื่อสงเสริมการทอง
เที่ยว

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
แขงเรือออกพรรษาเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว เชน คาป้าย
โครงการ อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน เงิน
รางวัล เงินคาตอบแทนกรรมการ คาถวยรางวัล คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 138
 ลําดับที่ 11
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- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทงเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
เชน คาป้ายโครงการ อาหารวางและเครื่องดื่ม เงินรางวัล เงินคา
ตอบแทนกรรมการ คาถวยรางวัล คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 138
 ลําดับที่ 10

งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอศรีสงคราม ตามโครงการจัดทําเรือไฟ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอศรีสงคราม ตาม
โครงการจัดทําเรือไฟ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบ
ประมาณตั้งไว 70,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 139
 ลําดับที่ 13
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อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอศรีสงคราม ตามโครงการมหกรรม
เทศกาลปลาลุมน้ําสงคราม

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอศรีสงคราม ตาม
โครงการมหกรรมเทศกาลปลาลุมน้ําสงคราม ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณตั้งไว 60,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 138
 ลําดับที่ 12

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,200,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,200,000 บาท
คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร
หรือสถานที่ราชการพรอมการกอสรางหรือภายหลังการกอสราง

โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมูบาน บานนาดี หมูที่ 3 จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมูบาน บานนา
ดี หมูที่ 3 โดยดําเนินการติดตั้งตามแบบ อบต.บานเอื้อง
กําหนด งบประมาณตั้งไว 90,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 33 ลําดับที่ 1
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โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมูบาน บานหนองผือ หมู
ที่ 16

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมูบาน บาน
หนองผือ หมูที่ 16 โดยดําเนินการติดตั้งตามแบบ อบต.บานเอื้อง
กําหนด งบประมาณตั้งไว 100,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 34 ลําดับที่ 5

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางบานผูยากไร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางบานผูยากไรที่ขอรับการชวยเหลือในเขต
ตําบลบานเอื้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 166
 ลําดับที่ 1

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางหอกระจายขาว บานหนองผือ หมูที่ 4 จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางหอกระจายขาว บานหนองผือ หมูที่ 4
 โดยดําเนินการตามแบบ อบต.บานเอื้องกําหนด งบประมาณตั้ง
ไว 100,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 33 ลําดับที่ 2
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานนาจาน 
หมูที่ 14

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บาน บานนาจาน  หมูที่ 14 สายจากบาน นายสมบูรณ  อินทะ
ศรี ถึงทางหลวงแผนดิน ทาแร-ศรีสงคราม ขนาดกวางผิว
จราจร 4.00 เมตร ยาว 17 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยดําเนินการ
กอสรางตามแบบมาตรฐาน คสล. เลขที่ ท1-01 แผนที่ 2.3 งบ
ประมาณตั้งไว 40,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 21 ลําดับที่ 8

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

- คาซอมแซมถนนหรือสิ่งกอสราง จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนหรือสิ่งกอสรางที่ชํารุดในเขตตําบล
บานเอื้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 86
 ลําดับที่ 16
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คาปรับปรุงซอมแซมตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและปรับปรุง
ภูมิทัศนบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลบานเอื้อง

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิด
ชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานเอื้อง งบประมาณตั้ง
ไว 200,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 143
 ลําดับที่ 7

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมูบาน บานดอนถอน 
หมูที่ 12

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบเสียงตามสายที่ชํารุดเสียหาย งบ
ประมาณตั้งไว 30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 34 ลําดับที่ 4

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมูบาน บานหนองผือ 
หมูที่ 11

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบเสียงตามสายที่ชํารุดเสียหาย งบ
ประมาณตั้งไว 40,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 33 ลําดับที่ 3
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 88,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- โครงการถายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรขาวอินทรีย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการถายทอดเทคโนโลยี
เกษตรกรขาวอินทรีย เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วัน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 127
 ลําดับที่ 2

- โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรียชีวภาพ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการผลิต
ปุ๋ยอินทรียชีวภาพ เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วัน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 127
 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 19/8/2563  15:04:32 หนา : 86/92



ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน ปุ๋ย พันธุพืช พันธุสัตวปีก สัตว
น้ํา จอบ เสียม สปริงเกลอร ฯลฯ

งบลงทุน รวม 8,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,200 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

- จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 8,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง แบบหอย
โขง เครื่องยนตเบนซิน สูบน้ําได 1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 5 แรง
มา โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
(1) เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชเครื่องยนตเบนซิน ขนาดไม
นอยกวา 5 แรงมา หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไมนอย
กวา 160 ซีซี
(2) ขนาดทอสงไมนอยกวา 3 นิ้ว (75มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ําไดไมนอยกวาตามปริมาณที่กําหนด
(4) สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
(5) อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนตตองมี
ครบชุด พรอมที่จะใชงานได
(การจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2563 หนาที่ 53 ลําดับที่ 12
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เชน คา
ป้าย คาจางเหมาพนักงานออกสํารวจ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 148
 ลําดับที่ 2 

โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรักน้ํา รักป่า รักษา
แผนดิน เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 148
 ลําดับที่ 1
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 19,063,443 บาท

งบกลาง รวม 19,063,443 บาท
งบกลาง รวม 19,063,443 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 260,243 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไป ผูดูแลเด็ก
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตรา
รอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี ของพนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไป  ผูดูแลเด็ก  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 13,288,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลบานเอื้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 167
 ลําดับที่ 1    
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,406,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยความพิการสําหรับผูพิการในเขต
องคการบริหารสวนตําบลบานเอื้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 167
 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหผูป่วยเอดสในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลบานเอื้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 167
 ลําดับที่ 3

สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมเทา
นั้น เชน การป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ
หมอกควัน โรคติดตอ ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
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รายจายตามขอผูกพัน

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 320,000 บาท

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลบานเอื้อง
- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทอง
ถิ่นหรือพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานเอื้อง งบประมาณตั้ง
ไว  300,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
- คาใชจายในการจัดการจราจร
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการจราจร การแกไขปัญหาเกี่ยว
กับการจราจร ที่ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตี
เสน สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจก
โคงจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ ฯลฯ งบประมาณตั้งไว  20,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.) จํานวนรอยละ 1 ของประมาณการรายรับทุกประเภท
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี ยกเวนประเภท
พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให เงินบริจาค และเงินอุดหนุน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น (ช.ค.บ.) ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินชวย
เหลือคาครองชีพผูรับบํานาญของทางราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2522 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562 ซึ่งใหเพิ่มเงินชวยคา
ครองชีพสําหรับผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่นที่ไดรับหรือมี
สิทธิไดรับบํานาญหรือบําเหน็จรวมกับ ช.ค.บ. แลว ต่ํากวาเดือน
ละ 10,000 บาท ใหไดรับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละเทากับ
สวนตางของจํานวนเงิน 10,000 บาท  
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