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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลหนองบัว
อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 36,127,868.74 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 13,158,264.08 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 14,637,904.70 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จํานวน 40,983,106.98 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 101,289.56 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 178,851.90 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 144,198.60 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 131,750.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 19,172,631.92 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 21,254,385.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 7,263,982.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 33,589,583.50 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 11,237,305.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,171,415.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,204,019.02 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,100,400.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 20,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,856,444.48 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 2,263,982.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 209,600.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม

รายรับจริง
ปี  2561

ประมาณการ
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 117,740.01 134,800.00 106,070.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

226,723.70 232,600.00 181,860.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 136,859.44 124,300.00 67,280.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 206,230.00 223,500.00 146,480.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 687,553.15 715,200.00 501,690.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,150,423.30 16,044,300.00 18,111,300.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17,150,423.30 16,044,300.00 18,111,300.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,839,703.00 24,233,100.00 24,233,100.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

19,839,703.00 24,233,100.00 24,233,100.00

รวม 37,677,679.45 40,992,600.00 42,846,090.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริง
ป 2561

ประมาณการ
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 11,041,201.12 12,455,368.00 14,274,490.00

งบบุคลากร 11,580,239.00 13,455,910.00 13,678,080.00

งบดําเนินงาน 5,950,275.67 9,051,622.00 8,570,920.00

งบลงทุน 3,410,000.00 4,346,700.00 4,497,600.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,950,582.11 1,623,000.00 1,805,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 33,952,297.90 40,952,600.00 42,846,090.00

รวม 33,952,297.90 40,952,600.00 42,846,090.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลหนองบัว

อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริหารส่วนตําบลหนองบัว

อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,552,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,158,280

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,341,500

แผนงานสาธารณสุข 2,358,640

แผนงานสังคมสงเคราะห 788,660

แผนงานเคหะและชุมชน 2,225,380

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 300,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 355,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,843,000

แผนงานการเกษตร 648,720

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,274,490

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 42,846,090



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,322,520 0 0 7,322,520
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120 0 0 2,571,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,751,400 0 0 4,751,400

งบดําเนินงาน 1,961,000 25,000 177,000 2,163,000
    ค่าตอบแทน 384,000 0 10,000 394,000

    ค่าใช้สอย 983,000 25,000 122,000 1,130,000

    ค่าวัสดุ 185,000 0 45,000 230,000

    ค่าสาธารณูปโภค 409,000 0 0 409,000

งบลงทุน 991,900 0 20,000 1,011,900
    ค่าครุภัณฑ์ 991,900 0 20,000 1,011,900

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000
    รายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 35,000 0 0 35,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว

อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม

หน้า : 1/10



งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

    เงินอุดหนุน 35,000 0 0 35,000

                              รวม 10,330,420 25,000 197,000 10,552,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 383,280 0 383,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 383,280 0 383,280

งบดําเนินงาน 425,000 350,000 775,000
    ค่าตอบแทน 51,000 100,000 151,000

    ค่าใช้สอย 324,000 110,000 434,000

    ค่าวัสดุ 50,000 140,000 190,000

                              รวม 808,280 350,000 1,158,280

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว

อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม

หน้า : 2/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 2,996,280 0 2,996,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,996,280 0 2,996,280

งบดําเนินงาน 380,000 2,367,920 2,747,920
    ค่าตอบแทน 145,000 0 145,000

    ค่าใช้สอย 65,000 1,292,660 1,357,660

    ค่าวัสดุ 170,000 1,075,260 1,245,260

งบลงทุน 15,900 41,400 57,300
    ค่าครุภัณฑ์ 15,900 41,400 57,300

งบเงินอุดหนุน 0 1,540,000 1,540,000
    เงินอุดหนุน 0 1,540,000 1,540,000

                              รวม 3,392,180 3,949,320 7,341,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว

อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม

หน้า : 3/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 821,640 0 821,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 821,640 0 821,640

งบดําเนินงาน 390,000 829,000 1,219,000
    ค่าตอบแทน 25,000 0 25,000

    ค่าใช้สอย 105,000 639,000 744,000

    ค่าวัสดุ 260,000 190,000 450,000

งบลงทุน 118,000 0 118,000
    ค่าครุภัณฑ์ 118,000 0 118,000

งบเงินอุดหนุน 0 200,000 200,000
    เงินอุดหนุน 0 200,000 200,000

                              รวม 1,329,640 1,029,000 2,358,640

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว

อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม

หน้า : 4/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 561,960 0 561,960
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 561,960 0 561,960

งบดําเนินงาน 160,000 35,000 195,000
    ค่าตอบแทน 75,000 0 75,000

    ค่าใช้สอย 55,000 35,000 90,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

งบลงทุน 11,700 20,000 31,700
    ค่าครุภัณฑ์ 11,700 0 11,700

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 20,000 20,000

                              รวม 733,660 55,000 788,660

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว

อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม

หน้า : 5/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 1,224,480 0 0 0 1,224,480
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,224,480 0 0 0 1,224,480

งบดําเนินงาน 211,000 55,000 320,000 20,000 606,000
    ค่าตอบแทน 126,000 0 0 0 126,000

    ค่าใช้สอย 50,000 5,000 310,000 20,000 385,000

    ค่าวัสดุ 35,000 50,000 10,000 0 95,000

งบลงทุน 69,900 0 0 325,000 394,900
    ค่าครุภัณฑ์ 44,900 0 0 0 44,900

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 25,000 0 0 325,000 350,000

                              รวม 1,505,380 55,000 320,000 345,000 2,225,380

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว

อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม

หน้า : 6/10



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 280,000 280,000
    ค่าใช้สอย 280,000 280,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

                              รวม 300,000 300,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 200,000 145,000 345,000
    ค่าใช้สอย 200,000 145,000 345,000

งบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000
    เงินอุดหนุน 0 10,000 10,000

                              รวม 200,000 155,000 355,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว

อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม

หน้า : 7/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 2,843,000 2,843,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,843,000 2,843,000

                              รวม 2,843,000 2,843,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว

อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม

หน้า : 8/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบบุคลากร 367,920 0 367,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 367,920 0 367,920

งบดําเนินงาน 160,000 80,000 240,000
    ค่าตอบแทน 20,000 0 20,000

    ค่าใช้สอย 100,000 80,000 180,000

    ค่าวัสดุ 40,000 0 40,000

งบลงทุน 40,800 0 40,800
    ค่าครุภัณฑ์ 40,800 0 40,800

                              รวม 568,720 80,000 648,720

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว

อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม

หน้า : 9/10



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 14,274,490 14,274,490
    งบกลาง 14,274,490 14,274,490

                              รวม 14,274,490 14,274,490

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว

อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม

หน้า : 10/10



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริหารส่วนตําบลหนองบัว

อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,552,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,158,280

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,341,500

แผนงานสาธารณสุข 2,358,640

แผนงานสังคมสงเคราะห 788,660

แผนงานเคหะและชุมชน 2,225,380

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 300,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 355,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,843,000

แผนงานการเกษตร 648,720

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,274,490

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 42,846,090



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,552,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,158,280

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,341,500

แผนงานสาธารณสุข 2,358,640

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 788,660

แผนงานเคหะและชุมชน 2,225,380

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 300,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 355,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,843,000

แผนงานการเกษตร 648,720

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,274,490

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 42,846,090

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลหนองบัว และโดยอนุมัติ
ของนายอําเภอโกสุมพิสัย

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 42,846,090 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 42,846,090 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารส่วนตําบลหนองบัว
อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม



ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลหนองบัวปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลหนองบัวมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายหนูคล้าย  คํามุลนา)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลหนองบัว

อนุมัติ

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

(นายสามารถ  หมั่นนอก)

ตําแหนง นายอําเภอโกสุมพิสัย



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

อําเภอ โกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 91,460.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 46,752.75 77,635.63 81,200.00 -96.12 % 3,150.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 0.00 46,474.77 32,904.38 46,400.00 -96.49 % 1,630.00
     ภาษีป้าย 0.00 5,200.00 7,200.00 7,200.00 36.53 % 9,830.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 98,427.52 117,740.01 134,800.00 106,070.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 1,086.40 1,367.70 1,300.00 7.69 % 1,400.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 50.00 163,200.00 163,200.00 0.00 % 163,200.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 0.00 850.00 860.00 900.00 0.00 % 900.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 151,920.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 2,288.00 1,404.00 2,200.00 247.27 % 7,640.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 59,150.00 59,892.00 59,000.00 -95.39 % 2,720.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 220,344.40 226,723.70 232,600.00 181,860.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 0.00 124,293.09 136,859.44 124,300.00 -45.87 % 67,280.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 124,293.09 136,859.44 124,300.00 67,280.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 0.00 109,500.00 88,500.00 109,500.00 -81.74 % 20,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 114,000.00 117,730.00 114,000.00 10.95 % 126,480.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 223,500.00 206,230.00 223,500.00 146,480.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 0.00 265,610.63 1,054,976.85 265,600.00 10.65 % 293,890.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 8,224,380.17 5,876,336.76 8,224,400.00 9.16 % 8,977,510.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 2,227,930.29 2,388,471.00 2,227,900.00 7.21 % 2,388,470.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 1,751,938.37 0.00 100.00 % 345,270.00
     ภาษีสุรา 0.00 1,283,024.34 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 0.00 3,091,937.68 4,923,395.25 4,374,900.00 12.54 % 4,923,400.00
     คาภาคหลวงแร 0.00 53,552.33 19,059.98 53,500.00 -47.08 % 28,310.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 31,324.32 47,700.09 31,300.00 110.58 % 65,910.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

0.00 866,722.00 1,088,545.00 866,700.00 25.60 % 1,088,540.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 16,044,481.76 17,150,423.30 16,044,300.00 18,111,300.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

0.00 19,393,225.00 19,839,703.00 24,233,100.00 0.00 % 24,233,100.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 19,393,225.00 19,839,703.00 24,233,100.00 24,233,100.00
รวมทุกหมวด 0.00 36,104,271.77 37,677,679.45 40,992,600.00 42,846,090.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 42,846,090   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 106,070 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 91,460 บาท

ประมาณการตั้งรับเพิ่มเติมรายการจากปที่ผานมา เพื่อรองรับราย
ได้ประเภทภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 3,150 บาท

ประมาณการไว้ลดลงจากปที่ผานมา เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดทํางบประมาณปรากฎวา มีรายรับจริงประเภทภาษีโรง
เรือนและที่ดินต่ํากวาประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปที่ผานมา 

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 1,630 บาท

ประมาณการไว้ลดลงจากปที่ผานมา เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดทํางบประมาณปรากฎวา มีรายรับจริงประเภทภาษีบํารุง
ท้องที่ต่ํากวาประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปที่ผานมา 

ภาษีป้าย จํานวน 9,830 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดทํางบประมาณปรากฎวา มีรายรับจริงประเภทภาษีป้ายสูง
กวาประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 181,860 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,400 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดทํางบประมาณปรากฎวา มีรายรับจริงประเภทคา
ธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุราสูงกวาประมาณการที่
ตั้งรับไว้ในปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากรวบรวมข้อมูลเพื่อจัด
ทํางบประมาณปรากฎวา มีรายรับจริงประเภทคาธรรมเนียมเกี่ยว
กับการควบคุมอาคารใกล้เคียงกับประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ในป
ที่แล้ว จึงประมาณการตั้งรับไว้เทากับจํานวนเงินประมาณการที่
ตั้งรับไว้ในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 163,200 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากรวบรวมข้อมูลเพื่อจัด
ทํางบประมาณปรากฎวา มีรายรับจริงประเภทคาธรรมเนียมเก็บ
และขนมูลฝอยใกล้เคียงกับประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ในปที่
แล้ว จึงประมาณการตั้งรับไว้เทากับจํานวนเงินประมาณการที่ตั้ง
รับไว้ในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากรวบรวมข้อมูลเพื่อจัด
ทํางบประมาณปรากฎวา มีรายรับจริงประเภทคาธรรมเนียมเก็บ
ขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ใกล้เคียงกับประมาณการรายรับที่ตั้งไว้
ในปที่แล้ว จึงประมาณการตั้งรับไว้เทากับจํานวนเงินประมาณ
การที่ตั้งรับไว้ในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 900 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากรวบรวมข้อมูลเพื่อจัด
ทํางบประมาณปรากฎวา มีรายรับจริงประเภทคาธรรมเนียมเกี่ยว
กับทะเบียนพาณิชย ใกล้เคียงกับประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ในป
ที่แล้ว จึงประมาณการตั้งรับไว้เทากับจํานวนเงินประมาณการที่
ตั้งรับไว้ในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 7,640 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เพื่อรองรับรายได้ประเภทคา
ธรรมเนียมอื่น ๆ

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 2,720 บาท

ประมาณการไว้ลดลงจากปที่ผานมา เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดทํางบประมาณปรากฎวา มีรายรับจริงประเภทคาปรับผิด
สัญญา ต่ํากวาประมาณการรายรับที่ตั้งรับไว้ในปที่ผานมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 67,280 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 67,280 บาท

ประมาณการไว้ลดลงจากปที่ผานมา เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดทํางบประมาณปรากฎวา มีรายรับจริงประเภทดอกเบี้ยต่ํา
กวาประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปที่ผานมา ประกอบกับมีการ
ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 146,480 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงจากปที่ผานมา เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดทํางบประมาณปรากฎวา มีรายรับจริงประเภทคาขายแบบ
แปลน ต่ํากวาประมาณการรายรับที่ตั้งรับไว้ในปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 126,480 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดทํางบประมาณปรากฎวา มีรายรับจริงประเภทรายได้เบ็ด
เตล็ดอื่น ๆ สูงกวาประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,111,300 บาท
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 293,890 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดทํางบประมาณปรากฎวา มีรายรับจริงประเภท ภาษีและ
คาธรรมเนียมรถยนตและล้อเลื่อน สูงกวาประมาณการที่ตั้งรับไว้
ในปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,977,510 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดทํางบประมาณปรากฎวา มีรายรับจริงประเภท ภาษีมูลคา
เพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ สูงกวาประมาณการที่ตั้งรับไว้ในป
ที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,388,470 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดทํางบประมาณปรากฎวา มีรายรับจริงประเภท ภาษีมูลคา
เพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ สูงกวาประมาณการที่ตั้งรับไว้ใน
ปที่ผานมา
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 345,270 บาท

ประมาณการตั้งรับเพิ่มเติมรายการจากปทีีผานมา เนื่องจากการ
ตรวจสอบประเภทรายรับเมื่อสิ้นปงบประมาณที่ผานมา ปราก
ฎวามีรายรับจริงประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งมิได้ประมาณการตั้ง
รับไว้ในปที่ผานมา จึงประมาณการตั้งรับเพิ่มเติมรายการ

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,923,400 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดทํางบประมาณปรากฎวา มีรายรับจริงประเภท ภาษีสรรพ
สามิต สูงกวาประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 28,310 บาท

ประมาณการไว้ลดลงจากปที่ผานมา เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดทํางบประมาณปรากฎวา มีรายรับจริงประเภทคาภาค
หลวงแร ต่ํากวาประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปที่ผานมา ประกอบกับ
มีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 65,910 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดทํางบประมาณปรากฎวา มีรายรับจริงประเภท คาภาค
หลวงปิโตรเลี่ยม สูงกวาประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,088,540 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากขณะรวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดทํางบประมาณปรากฎวา มีรายรับจริงประเภทคา
ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน สูงกวาประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 24,233,100 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 24,233,100 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา ตามเกณฑที่คาดวาจะได้รับการ
จัดสรร จึงประมาณการตั้งรับไว้เทากับจํานวนเงินประมาณการที่
ตั้งรับไว้ในปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

81,646.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,886,400.00 1,886,400.00 1,886,400.00 1,886,400.00 0 % 1,886,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,566,366.00 2,571,120.00 2,571,120.00 2,571,120.00 2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,222,004.00 1,431,440.00 1,574,340.00 1,660,800.00 94.26 % 3,226,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 79,800.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
อําเภอโกสุมพิสัย    จังหวัดมหาสารคาม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินประจําตําแหนง 163,800.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 25 % 210,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 267,360

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 414,360.00 415,200.00 421,799.00 403,080.00 127.18 % 915,720

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,903,964.00 2,122,640.00 2,272,139.00 2,339,880.00 4,751,400
รวมงบบุคลากร 4,470,330.00 4,693,760.00 4,843,259.00 4,911,000.00 7,322,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

500.00 0.00 0.00 211,282.00 -43.2 % 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

คาเชาบ้าน 111,600.00 145,400.00 153,600.00 153,600.00 32.81 % 204,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,000.00 2,400.00 3,900.00 30,000.00 66.67 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 113,100.00 147,800.00 157,500.00 409,882.00 384,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 230,462.99 256,949.52 180,265.74 0.00 0 % 0

คาโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 75 % 35,000

คาจัดทําและบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส

0.00 0.00 0.00 18,000.00 0 % 18,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาจ้างเหมาบริการแมบ้านทําความสะอาด
อาคารที่ทําการ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 84,000

คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 84,000

คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 67,000.00 -40.3 % 40,000

คาจ้างเหมาแมบ้านทําความสะอาด 0.00 0.00 0.00 84,000.00 -100 % 0

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 51,000.00 -21.57 % 40,000

คาธรรมเนียมตาง ๆ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 33.33 % 40,000

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

คาเย็บและเข้าเลมปกหนังสือ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 3,875.00 8,825.00 0.00 30,000.00 33.33 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 36,126.00 0.00 28,648.00 0.00 0 % 0

-  คาใช้จายในงานรัฐพิธีและวันสําคัญของ
ทางราชการ

0.00 0.00 32,158.00 0.00 0 % 0

-  โครงการวันท้องถิ่นไทย 9,150.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

-  โครงการศีกษาดูงานเพื่อสงเสริมพัฒนา
ทักษะและเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง และผู้นําชุมชน

0.00 0.00 299,125.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

-  โครงการให้ความรู้ปลูกจิตสํานึกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
ให้แกบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
หนองบัว

0.00 0.00 14,460.00 0.00 0 % 0

-  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้
พนักงานสวนตําบล

0.00 0.00 23,670.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 27,290.00 0.00 130,000.00 15.38 % 150,000

คาใช้จายในงานรัฐพิธีและวันสําคัญของทาง
ราชการ

0.00 2,000.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 10,000.00 2,900 % 300,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน อบต. 0.00 28,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปลูกจิตสํานึกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นให้แก
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้าง อบต.หนองบัว ด้าน
คอมพิวเตอร

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 0.00 3,600.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 0.00 252,860.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
พนักงาน พนักงานจาง และสมาชิกสภา อบต
.หนองบัว

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 32,541.00 15,570.00 37,330.00 50,000.00 -20 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 312,154.99 595,594.52 615,656.74 592,000.00 983,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,880.00 64,670.00 43,330.00 35,000.00 14.29 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,560.00 19,999.00 17,305.00 15,000.00 33.33 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 16,520.00 0.00 10,000.00 200 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 47,000.00 37,825.00 58,695.00 45,000.00 11.11 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 24,700.00 23,930.00 16,280.00 25,000.00 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 141,140.00 162,944.00 135,610.00 140,000.00 185,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 167,622.81 304,563.17 232,346.80 300,000.00 0 % 300,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 8,567.00 6,726.00 14,638.00 24,000.00 0 % 24,000

คาบริการโทรศัพท 2,343.97 2,587.26 2,590.90 5,000.00 40 % 7,000

คาบริการไปรษณีย 0.00 412.00 196.00 3,000.00 0 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 22,260.00 22,260.00 74,683.20 75,000.00 0 % 75,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 200,793.78 336,548.43 324,454.90 407,000.00 409,000

วันที่พิมพ : 27/2/2563  14:47 หน้า : 5/70



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงบดําเนินงาน 767,188.77 1,242,886.95 1,233,221.64 1,548,882.00 1,961,000
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน

-  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)

0.00 0.00 28,000.00 0.00 0 % 0

-  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 0.00 0.00 10,900.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้ทํางาน 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้เบาะนวมเหล็กสําหรับประชุม 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้พลาสติก 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เก้าอื้ทํางาน 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,000

ชุดโซฟารับแขก 19,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ชุดโต๊ะประชุม 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะขาวอเนกประสงค 0.00 0.00 0.00 11,500.00 8.7 % 12,500

โต๊ะทํางาน 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

พัดลมติดผนัง ใบพัดขนาด 18 นิ้ว พร้อมติด
ตั้ง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 868,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 0.00 0.00 0.00 30,300.00 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

-  เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0.00 0.00 9,400.00 0.00 0 % 0

-  ถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้า 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องตัดหญ้า 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

-  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล

0.00 0.00 21,900.00 0.00 0 % 0

-  เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1

0.00 0.00 7,800.00 0.00 0 % 0

-  เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 0.00 0.00 2,700.00 0.00 0 % 0

 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 3,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน* 
(จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 34,000

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก 0.00 20,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ  (Ink Tank 
Printer)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 
(30 หน้า/นาที)

0.00 7,800.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 4,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดา (18 
หน้า/นาที)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,800

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart 
Card Reader)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,100

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0 % 0

คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 193,200.00 93,900.00 85,700.00 91,800.00 991,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน (ห้อง
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว)

0.00 42,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 42,500.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 193,200.00 136,400.00 85,700.00 91,800.00 991,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ผู้มารับบริการที่มีตอ อบต.หนองบัว

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 10,000.00 10,000.00 15,000.00 0.00 0 % 0

โครงการอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชน (อําเภอโกสุม
พิสัย)

0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 15,000.00 10,000.00 0.00 0 % 0

โครงการอุดหนุนโครงการราชพิธี/รัฐพิธี
อําเภอโกสุมพิสัย

0.00 0.00 0.00 17,000.00 17.65 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 10,000.00 25,000.00 25,000.00 32,000.00 35,000
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000.00 25,000.00 25,000.00 32,000.00 35,000

รวมงานบริหารทั่วไป 5,440,718.77 6,098,046.95 6,207,180.64 6,603,682.00 10,330,420
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 258,740.00 264,660.00 277,920.00 296,781.00 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 278,280.00 287,680.00 298,680.00 310,800.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 34,380.00 29,540.00 20,580.00 24,000.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 571,400.00 581,880.00 597,180.00 631,581.00 0
รวมงบบุคลากร 571,400.00 581,880.00 597,180.00 631,581.00 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 50,806.00 -100 % 0

คาเชาบ้าน 36,000.00 36,000.00 36,000.00 32,979.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 36,000.00 36,000.00 36,000.00 83,785.00 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 34,400.00 37,300.00 3,900.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 6,026.00 0.00 3,100.00 0.00 0 % 0

-  โครงการประชาคมหมูบ้าน 13,720.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

-  โครงการประชาคมหมูบ้านและประชาคม
ตําบล

0.00 0.00 790.00 0.00 0 % 0

-  โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ

14,930.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 8,836.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการจัดอบรมทบทวนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการประชาคมหมูบ้านและประชาคม
ตําบล

0.00 15,178.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 69,076.00 61,314.00 7,790.00 55,000.00 25,000
รวมงบดําเนินงาน 105,076.00 97,314.00 43,790.00 138,785.00 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 4,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 3,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 23,400.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 23,400.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 699,876.00 679,194.00 640,970.00 770,366.00 25,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,022,392.00 835,903.00 878,380.00 1,142,100.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 -100 % 0

คาจ้างลูกจ้างประจํา 222,620.00 227,340.00 238,560.00 252,120.00 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 30,790.00 138,000.00 142,920.00 148,680.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 4,779.00 21,420.00 16,500.00 24,000.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,322,581.00 1,264,663.00 1,318,360.00 1,608,900.00 0
รวมงบบุคลากร 1,322,581.00 1,264,663.00 1,318,360.00 1,608,900.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 111,686.00 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 36,000.00 36,000.00 38,000.00 49,500.00 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,400.00 3,400.00 4,000.00 12,500.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 39,400.00 39,400.00 42,000.00 173,686.00 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 28,680.00 19,500.00 44,910.00 0.00 0 % 0

คาเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 17,000.00 0.00 18,014.00 0.00 0 % 0

-  โครงการจัดเก็บภาษี อบต.หนองบัว 0.00 0.00 4,155.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทรงไปราชการ 0.00 28,336.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -33.33 % 40,000

โครงการจัดเก็บภาษี อบต.หนองบัว 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

โครงการสํารวจและจัดทําแผนที่ภาษี 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -28.57 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,580.00 2,400.00 14,300.00 5,000.00 300 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 55,260.00 50,236.00 81,379.00 142,000.00 122,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 22,670.00 44,525.00 24,013.00 40,000.00 -37.5 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร 48,310.00 16,450.00 26,500.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 70,980.00 60,975.00 50,513.00 60,000.00 45,000
รวมงบดําเนินงาน 165,640.00 150,611.00 173,892.00 375,686.00 177,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

-  เก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้ทํางาน 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 100 % 4,000

เครื่องปรับอากาศ 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0 % 11,000

ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น 0.00 20,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางาน 5,000.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วันที่พิมพ : 27/2/2563  14:47 หน้า : 14/70



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ชาว
ดํา ชนิด Network แบบ 1

0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 4,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 82,300.00 20,800.00 6,000.00 20,900.00 20,000
รวมงบลงทุน 82,300.00 20,800.00 6,000.00 20,900.00 20,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,570,521.00 1,436,074.00 1,498,252.00 2,005,486.00 197,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,711,115.77 8,213,314.95 8,346,402.64 9,379,534.00 10,552,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 217,660.00 223,620.00 236,700.00 252,240.00 4.38 % 263,280

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 0 % 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 337,660.00 343,620.00 356,700.00 372,240.00 383,280
รวมงบบุคลากร 337,660.00 343,620.00 356,700.00 372,240.00 383,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 76,600.00 29,690.00 -66.32 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 30.43 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 27,600.00 27,600.00 104,200.00 57,290.00 51,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 252,000.00 203,500.00 154,500.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการคนงานประจํารถบรรทุก
น้ําดับเพลิง

0.00 0.00 0.00 252,000.00 0 % 252,000

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 5,848.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 27/2/2563  14:47 หน้า : 16/70



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 2,060.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,832.21 2,850.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 258,832.21 208,410.00 160,348.00 314,000.00 324,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 7,200.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 9,500.00 9,000.00 8,500.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 9,500.00 16,200.00 8,500.00 50,000.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 295,932.21 252,210.00 273,048.00 421,290.00 425,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 4,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 3,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 29,900.00 7,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 29,900.00 7,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 663,492.21 602,830.00 629,748.00 793,530.00 808,280
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 80,000.00 25 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 80,000.00 100,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-  โครงการณรงคป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 0.00 0.00 16,500.00 0.00 0 % 0

-  โครงการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน

43,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 27/2/2563  14:47 หน้า : 18/70



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

-  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

33,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

-  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

0.00 0.00 30,040.00 0.00 0 % 0

-  โครงการสงเสริมให้ความรู้ด้านการป้องกัน
ภัยแกประชาชน

19,940.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

-  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน
ภัยแกประชาชน

0.00 0.00 19,900.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้งถังดับเพลิงประจําหมูบ้าน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

0.00 100,350.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงคป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 0.00 72,440.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันภัยแก
ประชาชน

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 97,540.00 172,790.00 66,440.00 90,000.00 110,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแตงกาย 92,900.00 59,500.00 90,300.00 90,000.00 0 % 90,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 39,750.00 39,600.00 23,900.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุอื่น 9,440.00 19,500.00 29,400.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 142,090.00 118,600.00 143,600.00 150,000.00 140,000
รวมงบดําเนินงาน 239,630.00 291,390.00 210,040.00 320,000.00 350,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑอื่น

เลื่อยโซ๋ยนต 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 273,630.00 291,390.00 210,040.00 320,000.00 350,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 937,122.21 894,220.00 839,788.00 1,113,530.00 1,158,280

วันที่พิมพ : 27/2/2563  14:47 หน้า : 20/70



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 276,180.00 288,240.00 302,640.00 323,760.00 467.98 % 1,838,880

เงินประจําตําแหนง 38,033.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 941,400

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 314,213.00 330,240.00 344,640.00 365,760.00 2,996,280
รวมงบบุคลากร 314,213.00 330,240.00 344,640.00 365,760.00 2,996,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 26,980.00 85.32 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 36,000.00 36,000.00 39,000.00 45,000.00 33.33 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,800.00 4,800.00 900.00 1,200.00 2,400 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 40,800.00 40,800.00 39,900.00 73,180.00 145,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 54,061.10 11,700.00 8,400.00 0.00 0 % 0

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 3,236.00 0.00 7,500.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 10,798.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,245.45 12,005.00 8,434.71 58,000.00 -48.28 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 64,542.55 34,503.00 24,334.71 83,000.00 65,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,180.00 14,580.00 8,355.00 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 21,560.00 0.00 21,200.00 41.51 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 87,060.00 89,200.00 119,000.00 130,000.00 -15.38 % 110,000

วัสดุคอมพิวเตอร 15,000.00 0.00 7,500.00 3,200.00 368.75 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 115,240.00 125,340.00 134,855.00 169,400.00 170,000
รวมงบดําเนินงาน 220,582.55 200,643.00 199,089.71 325,580.00 380,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 0.00 15,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดําชนิด 
Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,900

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 3,100.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 2,750.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 19,000.00 2,750.00 0.00 15,900
รวมงบลงทุน 0.00 19,000.00 2,750.00 0.00 15,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 534,795.55 549,883.00 546,479.71 691,340.00 3,392,180
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 1,269,300.00 1,331,220.00 1,430,040.00 -100 % 0

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 35,000.00 122,500.00 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 123,420.00 842,985.00 874,800.00 909,000.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 110,775.00 81,720.00 144,000.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 123,420.00 2,223,060.00 2,322,740.00 2,605,540.00 0
รวมงบบุคลากร 123,420.00 2,223,060.00 2,322,740.00 2,605,540.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 193,224.00 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 28,000.00 35,800.00 4,800.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 28,000.00 35,800.00 198,024.00 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 44,260.00 40,800.00 52,300.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้งโทรศัพทและอินเตอรเน็ต
ความเร็วสุูงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 10,848.00 0.00 33,339.00 0.00 0 % 0

-  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0 % 0

-  โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 5,000.00 0.00 4,990.00 0.00 0 % 0

-  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

-  โครงการเรียนรู้สู๋โลกกว้าง 0.00 0.00 21,350.00 0.00 0 % 0

-  โครงการเรียนรู้สูโลกกว้างศึกษานอก
สถานที่

26,910.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

-  โครงการวันเด็กแหงชาติ 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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-  โครงการวันพอแหงชาติ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

-  โครงการวันแมแหงชาติ 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

-  โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

0.00 0.00 619,272.00 0.00 0 % 0

-  โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)

0.00 0.00 268,600.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 9,676.00 0.00 59,500.00 -49.58 % 30,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0.00 23,500.00 0.00 35,000.00 0 % 35,000

โครงการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 0.00 14,264.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการติดตั้งพัดลมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

0.00 0.00 0.00 72,000.00 -100 % 0

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 0.00 8,875.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคุยเชือก

0.00 9,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเยี่ยมบ้านสารสัมพันธนักเรียน 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเรียนรู้สูโลกกว้าง 0.00 26,740.00 0.00 18,200.00 64.84 % 30,000

โครงการวันเข้าพรรษา 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวันไหว้ครู 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)

0.00 256,700.00 0.00 327,890.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 241,400

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน))

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 61,060

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาเครื่องแบบนัก
เรียน))

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,600

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาหนังสือเรียน))

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,400

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาอุปกรณการ
เรียน))

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,400

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก)

0.00 12,200.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

784,880.00 739,900.00 0.00 771,650.00 -9.83 % 695,800

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึ
การารสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 0.00 99,440.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 975,398.00 1,157,455.00 1,034,851.00 1,393,680.00 1,292,660
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 42,437.00 39,170.00 41,238.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 28,177.00 39,093.00 39,640.00 30,000.00 0 % 30,000

คาอาหารเสริม (นม) 868,983.08 1,018,653.76 886,089.82 992,592.00 0.77 % 1,000,260

วัสดุคอมพิวเตอร 15,480.00 0.00 8,100.00 850.00 1,664.71 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 955,077.08 1,096,916.76 975,067.82 1,053,442.00 1,075,260
รวมงบดําเนินงาน 1,930,475.08 2,282,371.76 2,045,718.82 2,645,146.00 2,367,920

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

-  ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 0.00 27,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ชอง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

พัดลมติดผนังขนาดใบพัด 18 นิ้ว 0.00 3,400.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ไมคลอยพร้อมเครื่องขยายเสียง 0.00 35,400.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

-  โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 0.00 0.00 7,800.00 0.00 0 % 0

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โทรทัศนแบบ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,500

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

-  คูลเลอรน้ําดิ่ม 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

-  เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 15,900.00 0.00 0 % 0

-  เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 2,700.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้คอมพิวเตอร 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 0.00 15,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน* 
(จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดําชนิด 
Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,900

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 3,100.00 0.00 0.00 0 % 0
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โต๊ะคอมพิวเตอร 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 30,500.00 118,800.00 26,400.00 0.00 41,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

-  โครงการกอสร้างตอเติมหลังคาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านคุยเชือก

0.00 0.00 95,000.00 0.00 0 % 0

-  โครงการประกอบและติดตั้งประตูเหล็ก
ม้วนบานโปรงชนิดใช้มือดึง

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

-  โครงการกอสร้างลานกิจกรรมหน้าเสาธง 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก

98,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

-  โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก

0.00 0.00 48,000.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

-  โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
หนองบัว

0.00 0.00 123,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 148,000.00 0.00 266,000.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 178,500.00 118,800.00 292,400.00 0.00 41,400
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,515,000.00 1,504,000.00 1,494,000.00 0.00 0 % 0

โครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน
บ้านกอกหนองผือ

0.00 0.00 0.00 519,620.00 -2.24 % 508,000

โครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบ้าน
คุยเชือก

0.00 0.00 0.00 257,780.00 -2.24 % 252,000

โครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบ้าน
คุยแพง

0.00 0.00 0.00 167,700.00 7.33 % 180,000

โครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบ้าน
หนองปลาเข็ง

0.00 0.00 0.00 263,020.00 1.89 % 268,000

โครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบ้าน
หินแหโนนเมืองน้อย

0.00 0.00 0.00 298,680.00 4.46 % 312,000

อุดหนุนโครงการแขงชันกีฬา ลําน้ําชีเกมส) 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

อุดหนุนโครงการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 1,515,000.00 1,504,000.00 1,494,000.00 1,526,800.00 1,540,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,515,000.00 1,504,000.00 1,494,000.00 1,526,800.00 1,540,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,747,395.08 6,128,231.76 6,154,858.82 6,777,486.00 3,949,320
รวมแผนงานการศึกษา 4,282,190.63 6,678,114.76 6,701,338.53 7,468,826.00 7,341,500
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 134,103.00 3 % 138,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0 % 24,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000.00 432,000.00 432,000.00 570,000.00 0.97 % 575,520

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 48,000.00 48,000.00 48,000.00 72,000.00 16.67 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 480,000.00 480,000.00 480,000.00 800,103.00 821,640
รวมงบบุคลากร 480,000.00 480,000.00 480,000.00 800,103.00 821,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 43,667.00 -77.1 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 53,667.00 25,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 273,208.12 164,827.28 341,700.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานอาสาสมัคร
กู้ชีพกู้ภัย

0.00 0.00 0.00 438,000.00 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ
ตาง ๆ

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต 0.00 0.00 0.00 4,000.00 25 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 8,160.00 0.00 0 % 0

-  โครงการนาบ้านนามอง 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

-  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

0.00 0.00 50,063.00 0.00 0 % 0

-  โครงการรณณงคการคัดแยกขยะกอนทิ้ง 0.00 0.00 53,500.00 0.00 0 % 0

-  โครงการรณรงคป้องกันโรคเอดส 0.00 0.00 17,700.00 0.00 0 % 0

-  โครงการรณรงคและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

0.00 0.00 8,500.00 0.00 0 % 0

-  โครงการสงเสริมการขับขี่ปลอดภัยด้วย
วินัยจราจร

0.00 0.00 12,800.00 0.00 0 % 0

-  โครงการอบรมหนวยกู้ชีพกู้ภัย 0.00 0.00 27,900.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 20 % 30,000
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โครงการณรงคป้องกันโรคเอดส 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการนาบ้านนามอง 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการรณงคการคัดแยกขยะ 0.00 47,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคการคัดแยกขยะกอนทิ้ง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงคป้องกันโรคไข้เลือดออก 135,741.50 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมการขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัย
จราจร

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการอนุรักษและฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมแกนนําสงเสริมด้านสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมหนวยกู้ชีพกู้ภัย 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,300.00 7,040.00 51,200.00 70,000.00 -28.57 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 412,249.62 229,667.28 581,523.00 802,000.00 105,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 14,381.00 6,740.00 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 35,000.00 7,065.00 6,200.00 50,000.00 -20 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 166,225.00 130,900.00 203,630.00 180,000.00 -5.56 % 170,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 111,700.00 0.00 55,000.00 225,000.00 -100 % 0
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 9,700.00 106.19 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 3,000.00 3,700.00 7,800.00 92.31 % 15,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 312,925.00 155,346.00 293,270.00 495,000.00 260,000
รวมงบดําเนินงาน 725,174.62 385,013.28 874,793.00 1,350,667.00 390,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

-  เก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0

-  ตู้เหล็ก 2 บาน 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0

-  โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 84,000

ตู้เหล็กบานเลื่อน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น 0.00 10,400.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกขยะ 0.00 0.00 0.00 2,119,000.00 -100 % 0
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

-  เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 

0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร All In One 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร All In One ส าหรับงาน
สํานักงาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 
(30 หน้า/นาที)

0.00 6,990.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 191,270.00 23,939.47 13,400.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 191,270.00 60,529.47 35,200.00 2,146,400.00 118,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

-  โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้ําด้านหน้าลานอาคารศูนย
กู้ชีพกู้ภัย อบต.หนองบัว

0.00 0.00 145,000.00 0.00 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

-  โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคาร
ศูนยกู้ชีพกู้ภัย อบต.หนองบัว

0.00 0.00 58,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 203,000.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 191,270.00 60,529.47 238,200.00 2,146,400.00 118,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุข
ตามพระราชดําริ ม.1

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุข
ตามพระราชดําริ ม.10

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุข
ตามพระราชดําริ ม.2

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุข
ตามพระราชดําริ ม.3

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุข
ตามพระราชดําริ ม.4

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุข
ตามพระราชดําริ ม.5

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0
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โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุข
ตามพระราชดําริ ม.6

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุข
ตามพระราชดําริ ม.7

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุข
ตามพระราชดําริ ม.8

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุข
ตามพระราชดําริ ม.9

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 75,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 75,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 75,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,471,444.62 925,542.75 1,792,993.00 4,497,170.00 1,329,640
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานอาสาสมัคร
กู้ชีพกู้ภัย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 549,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการณรงคป้องกันโรคไข้เลือดออก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมหนวยกู้ชีพกู้ภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 639,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 170,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 190,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 829,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุข
ตามพระราชดําริ ม.1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุข
ตามพระราชดําริ ม.10

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุข
ตามพระราชดําริ ม.2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุข
ตามพระราชดําริ ม.3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุข
ตามพระราชดําริ ม.4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุข
ตามพระราชดําริ ม.5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุข
ตามพระราชดําริ ม.6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุข
ตามพระราชดําริ ม.7

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุข
ตามพระราชดําริ ม.8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุข
ตามพระราชดําริ ม.9

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 1,029,000
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รวมแผนงานสาธารณสุข 1,471,444.62 925,542.75 1,792,993.00 4,497,170.00 2,358,640
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 292,593.00 308,640.00 244,320.00 342,720.00 -7.32 % 317,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 218,040.00 218,520.00 226,200.00 235,320.00 3.82 % 244,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 510,633.00 527,160.00 470,520.00 578,040.00 561,960
รวมงบบุคลากร 510,633.00 527,160.00 470,520.00 578,040.00 561,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 38,293.00 -73.89 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 36,000.00 41,500.00 31,500.00 36,000.00 66.67 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 36,000.00 41,500.00 31,500.00 74,293.00 75,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 31,000.00 15,100.00 37,300.00 0.00 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 4,156.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 2,380.00 7,760.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000
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โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตําบลหนองบัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,986.00 0.00 0.00 10,000.00 50 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 42,366.00 22,860.00 41,456.00 30,000.00 55,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,880.00 22,613.00 11,923.00 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร 2,800.00 2,000.00 8,280.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 7,680.00 24,613.00 20,203.00 30,000.00 30,000
รวมงบดําเนินงาน 86,046.00 88,973.00 93,159.00 134,293.00 160,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

-  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0 % 0

-  ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0 % 0

-  โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้ทํางาน 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 0.00 15,900.00 0.00 0.00 0 % 0
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart 
Card Reader)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 700

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 22,900.00 16,000.00 0.00 11,700
รวมงบลงทุน 0.00 22,900.00 16,000.00 0.00 11,700

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 596,679.00 639,033.00 579,679.00 712,333.00 733,660
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-  โครงการฝึกอาชีพให้แกราษฎร 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0 % 0

-  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการ

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

-  โครงการสนับสนุนและสงสเริมเพื่อพัฒนา
เด็กและเยาวชน

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

-  โครงการสนับสนุนและสงเสริมเพื่อพัฒนา
ผู้สูงอายุ

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 27/2/2563  14:47 หน้า : 42/70



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

-  โครงการสนับสนุนและสงเสริมเพื่อพัฒนา
สตรี

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

-  โครงการสร้างเด็กสร้างอาชีพ 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตําบล 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอาชีพให้แกราษฎร 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้
ดูแลคนพิการ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือผู้
ดูแลคนพิการ

0.00 10,000.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 20,000.00 15,000.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการสงเสริมสถาบันครอบครัว 8,500.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนและสงเสริมเพื่อพัฒนา
เด็กและเยาวชน

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนและสงเสริมเพื่อพัฒนาผู้
สูงอายุ

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนและสงเสริมเพื่อพัฒนา
สตรี

0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการสร้างเด็กสร้างอาชีพ 0.00 10,000.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 48,500.00 85,000.00 105,000.00 135,000.00 35,000
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รวมงบดําเนินงาน 48,500.00 85,000.00 105,000.00 135,000.00 35,000
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงทางลาดและที่จอดรถ
สําหรับคนพิการ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 70,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 70,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 70,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 118,500.00 95,000.00 105,000.00 135,000.00 55,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 715,179.00 734,033.00 684,679.00 847,333.00 788,660

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 472,950.00 500,580.00 525,420.00 697,750.00 5.48 % 735,960
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 249,840.00 254,460.00 260,040.00 318,430.00 28.92 % 410,520

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 29,580.00 24,960.00 19,380.00 24,000.00 50 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 794,370.00 822,000.00 846,840.00 1,086,180.00 1,224,480
รวมงบบุคลากร 794,370.00 822,000.00 846,840.00 1,086,180.00 1,224,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 69,167.00 -71.08 % 20,000

คาเชาบ้าน 39,000.00 65,000.00 69,600.00 85,600.00 12.15 % 96,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 39,000.00 65,000.00 69,600.00 164,767.00 126,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 7,800.00 22,600.00 0.00 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 5,700.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 2,400.00 0.00 80,000.00 -62.5 % 30,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,920.00 3,700.00 10,000.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 10,920.00 13,900.00 38,300.00 100,000.00 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 26,040.00 27,312.00 13,186.00 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 13,050.00 0.00 36,050.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 39,090.00 27,312.00 54,236.00 35,000.00 35,000
รวมงบดําเนินงาน 89,010.00 106,212.00 162,136.00 299,767.00 211,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0.00 4,000.00 0.00 0.00 100 % 4,000

ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น 0.00 10,400.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ครุภัณฑกอสร้าง

-  บันไดไฟเบอรกลาสพาดสไลดสองตอน 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

8,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดําชนิด 
Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,900

เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800  VA 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 27,500.00 14,400.00 8,000.00 0.00 44,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

รายจายคาออกแบบ คาควบคุมงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000
รวมงบลงทุน 27,500.00 14,400.00 8,000.00 0.00 69,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 910,880.00 942,612.00 1,016,976.00 1,385,947.00 1,505,380
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งานไฟฟ้าถนน
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการปักเสาพาดสายไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000.00 46,750.00 49,850.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 50,000.00 46,750.00 49,850.00 50,000.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 50,000.00 46,750.00 49,850.00 55,000.00 55,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํารวจ

เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพก
พา

0.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เทปวัดระยะ 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ล้อวัดระยะทาง 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 39,500.00 0.00 0.00 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

-  โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1

0.00 0.00 275,000.00 0.00 0 % 0

-  โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 4

0.00 0.00 215,000.00 0.00 0 % 0

-  โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 5

0.00 0.00 188,000.00 0.00 0 % 0

-  โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 6

0.00 0.00 275,000.00 0.00 0 % 0

-  โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 7

0.00 0.00 310,000.00 0.00 0 % 0

-  โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 9

0.00 0.00 374,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ม. 1 (ซอยบ้าน
นางหนูแดง สีพาชัยไปลําน้ําชี)

176,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล. ม.7 ถนนหน้า
วัด  ถึงบ้าน นายจงรัก  หลมสี ขนาดกว้าง 
6.00  เมตร หนา 0.15  เมตร ยาว  60  
เมตร ปริมาณคอนกรีตไมน้อยกวา 360 
ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหลทางสองข้าง 
กว้าง 0.50  เมตร (ตามแบบ องคการบริหาร
สวนตําบลหนองบัว กําหนด)  งบประมาณ  
200,000  บาท

199,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกอก หมูที่ 2

0.00 274,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคุยเชือก หมูที่ 3

0.00 38,788.72 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปลาเข็ง หมูที่ 8

0.00 92,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองผือ หมูที่ 1

0.00 254,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. ม. 9 
(เชื่อมตอจุดเดิม)

196,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง 
3R - 9R ม.2

185,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลําเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร บ้านกอก ม. 2

0.00 98,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการซอมแซมถนนลําเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร บ้านคุยเชือก ม. 3

0.00 98,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลําเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร บ้านคุยเชือก ม. 9

0.00 98,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลําเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร บ้านคุยแพง ม. 4

0.00 91,080.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลําเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร บ้านโนนเมืองน้อย  ม. 5

0.00 91,080.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลําเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร บ้านโนนหินแห ม. 6

0.00 90,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลําเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร บ้านหนองปลาเข็ง ม. 7

0.00 91,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลําเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร บ้านหนองปลาเข็ง ม. 8

0.00 90,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลําเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร บ้านหนองผือ ม. 1

0.00 98,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลําเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร บ้านหนองผือ ม. 10

0.00 98,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร หมูที่  1 (ลงหินคลุก)

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ๋อมแซมถนนลําเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร หมูที่ 10 (ลงหินคลุก)

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 27/2/2563  14:47 หน้า : 51/70



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร หมูที่ 2 (ลงหินคลุก)

97,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร หมูที่ 3 (ลงหินคลุก)

97,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร หมูที่ 4 (ลงหินคลุก)

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร หมูที่ 5 (ลงหินคลุก)

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร หมูที่ 6 (ลงหินคลุก)

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร หมูที่ 7 (ลงหินคลุก)

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร หมูที่ 8 (ลงหินคลุก)

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร หมูที่ 9 (ลงหินคลุก)

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

-  โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร หมูที่ 1

0.00 0.00 96,000.00 0.00 0 % 0

-  โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร หมูที่ 10

0.00 0.00 96,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

-  โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร หมูที่ 2

0.00 0.00 96,000.00 0.00 0 % 0

-  โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร หมูที่ 3

0.00 0.00 96,000.00 0.00 0 % 0

-  โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร หมูที่ 4

0.00 0.00 95,000.00 0.00 0 % 0

-  โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร หมูที่ 5

0.00 0.00 169,000.00 0.00 0 % 0

-  โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร หมูที่ 6

0.00 0.00 95,000.00 0.00 0 % 0

-  โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร หมูที่ 7

0.00 0.00 96,000.00 0.00 0 % 0

-  โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร หมูที่ 8

0.00 0.00 128,000.00 0.00 0 % 0

-  โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตทาง
การเกษตร หมูที่ 9

0.00 0.00 124,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,743,000.00 1,601,948.72 2,728,000.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 1,743,000.00 1,641,448.72 2,728,000.00 0.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 747,166.51 221,582.11 0.00 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้าน
หนองปลาเข็ง หมูที่ 7

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 747,166.51 221,582.11 100,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 747,166.51 221,582.11 100,000.00 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 1,793,000.00 2,435,365.23 2,999,432.11 155,000.00 55,000

งานสวนสาธารณะ
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน อบต. 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0

รวมงานสวนสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 240,000.00 240,000.00 247,807.50 0.00 0 % 0

คาใช้บริการสถานที่ในการกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 280,000.00 -10.71 % 250,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงคการคัดแยกขยะกอนทิ้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 240,000.00 240,000.00 247,807.50 280,000.00 310,000
ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 0.00 47,180.00 0.00 50,000.00 -80 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 47,180.00 0.00 50,000.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 240,000.00 287,180.00 247,807.50 330,000.00 320,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 240,000.00 287,180.00 247,807.50 330,000.00 320,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานบําบัดน้ําเสีย
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการน้ําทิ้งน้ําเสียในครัวเรือน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําและตรวจสอบ
คุณภาพน้ําสาธารณสะเพื่อการอุปโภค
บริโภคในเขต อบต.

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 20,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างขยายผิวถนน คสล. พร้อม
กอสร้างรางระบายน้ํา และวางทอระบายน้ํา
พร้อมบอพัก คสล.

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 236,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. (ชนิด
รางตื้น) หมูที่ 3

0.00 0.00 0.00 388,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. หมูที่ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 89,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 388,000.00 325,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 388,000.00 325,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0.00 0.00 0.00 393,000.00 345,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,943,880.00 3,665,157.23 4,264,215.61 2,293,947.00 2,225,380

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-  โครงการรณรงคป้องกันยาเสพติด 0.00 0.00 14,950.00 0.00 0 % 0

โครงการณรงคป้องกันยาเสพติด 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 900 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการรณรงคป้องกันการระบาดของยา
เสพติด

0.00 13,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคป้องกันโรคเอดส 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการรณรงคและป้องกันการระบาดของ
ยาเสพติด

0.00 0.00 0.00 21,000.00 -4.76 % 20,000

โครงการสงเสริมการขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัย
จราจร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการสงเสริมสถาบันครอบครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนและสงเสริมเพื่อพัฒนา
สตรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการสร้างเด็กสร้างอาชีพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการหน้าบ้านนามอง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมอาชีพให้แกราษฎรตําบล
หนองบัว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 10,500.00 13,000.00 14,950.00 33,000.00 280,000
รวมงบดําเนินงาน 10,500.00 13,000.00 14,950.00 33,000.00 280,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน (อําเภอ
โกสุมพิสู้ย)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอุดหนุนกลุมอาชีพ (กลุมโรงสี
ชุมชน) บ้านหนองผือ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 10,000.00 0.00 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 10,000.00 0.00 20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 10,500.00 13,000.00 24,950.00 33,000.00 300,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,500.00 13,000.00 24,950.00 33,000.00 300,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-  โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนตําบลหนอง
บัว

0.00 0.00 127,390.00 0.00 0 % 0

- โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนตําบลหนอง
บัว

145,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาตําบลหนองบัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000
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โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนตําบลหนองบัว 0.00 130,640.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 145,100.00 130,640.00 127,390.00 200,000.00 200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 69,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 69,900.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 215,000.00 130,640.00 127,390.00 200,000.00 200,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 215,000.00 130,640.00 127,390.00 200,000.00 200,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-  โครงการประเพณีบุญคูณลาน 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

-  โครงการประเพณีวันสงกรานตและวันผู้สูง
อายุ

78,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

-  โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ของตําบลหนองบัว

0.00 0.00 78,750.00 0.00 0 % 0

โครงการประเพณีท้องถิ่นบุญคูณลาน 0.00 12,000.00 7,500.00 30,000.00 0 % 30,000
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โครงการประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการประเพณีวันสงกรานตและวันผู้สูง
อายุตําบลหนองบัว

0.00 0.00 0.00 82,000.00 3.66 % 85,000

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมของ
ตําบลหนองบัว

0.00 75,375.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 138,000.00 87,375.00 86,250.00 112,000.00 145,000
รวมงบดําเนินงาน 138,000.00 87,375.00 86,250.00 112,000.00 145,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ "มหกรรมข้าวคูณลาน แขงขันหุน
ฟางลิง ของอําเภอโกสุมพิสัย

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 148,000.00 97,375.00 86,250.00 122,000.00 155,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 363,000.00 228,015.00 213,640.00 322,000.00 355,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย
นิพนธ บุญแย้ม ถึงบ้านนายสายัญ ทาพา ม
.8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 191,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 208,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 5

0.00 0.00 0.00 81,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 6

0.00 0.00 0.00 408,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างยกระดับถนน คสล. จาก
บ้านนายบุญทัน ดวงปาโคตร ถึง หน้าวัดสุว
รรณาราม ม.10

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 176,000

โครงการกอสร้างรั้วศูนยพัฒนาเด็ก อบต
.หนองบัว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 289,000

โครงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 600,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร ม. 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร หมูที่ 10

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร หมูที่ 3

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร หมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร หมูที่ 5

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร หมูที่ 6

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร หมูที่ 7

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร หมูที่ 8

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําเลียงผล
ผลิตทางการเกษตร หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.10

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.7

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.8

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.9

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 130,000

โครงการปูกระเบื้องพื้นอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านคุยเชือก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 66,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 1,697,000.00 2,843,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 1,697,000.00 2,843,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 1,697,000.00 2,843,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 1,697,000.00 2,843,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 31,281.00 0.00 0.00 9,892.00 1,726.93 % 180,720

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,947.00 0.00 0.00 180,000.00 4 % 187,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 33,228.00 0.00 0.00 189,892.00 367,920
รวมงบบุคลากร 33,228.00 0.00 0.00 189,892.00 367,920
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 25,000.00 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

โครงการสงเสริมการทําการเกษตรอินทรีย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

โครงการสงเสริมและป้องกันโรคระบาดใน
ด้านปศุสัตว

0.00 0.00 0.00 15,000.00 33.33 % 20,000

โครงการสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการอบรมการตรวจวิเคราะหดิน 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 140,000.00 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 70,000.00 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 235,000.00 160,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 2,000.00 0.00 100 % 2,000

ตู้เหล็กบานเลื่อน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 4,500.00 0.00 100 % 5,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

-  เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 15,900.00 0.00 0 % 0

-  เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 
ขาวดํา

0.00 0.00 7,800.00 0.00 0 % 0

-  เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 0.00 0.00 2,750.00 0.00 0 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน* 
(จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 32,950.00 0.00 40,800
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 32,950.00 0.00 40,800

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 33,228.00 0.00 32,950.00 424,892.00 568,720
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-  โครงการรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว 0.00 0.00 3,800.00 0.00 0 % 0

-  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดา
สยามบรมราชกุมารี

0.00 0.00 6,340.00 0.00 0 % 0

โครงการตามแนวพระราชดําริ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

โครงการรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว 0.00 600.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดา
สยามบรมราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 600.00 10,140.00 90,000.00 80,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 600.00 10,140.00 90,000.00 80,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 0.00 600.00 10,140.00 90,000.00 80,000
รวมแผนงานการเกษตร 33,228.00 600.00 43,090.00 514,892.00 648,720

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 97,100.00 145,418.00 145,811.00 168,180.00 7.35 % 180,534

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 7,926,900.00 8,242,300.00 9,229,200.00 21.96 % 11,255,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 1,633,600.00 1,773,600.00 2,140,800.00 -10.31 % 1,920,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 12,000.00 12,000.00 12,000.00 24,000.00 25 % 30,000

สํารองจาย 150,136.17 64,260.00 591,556.12 985,593.00 -49.55 % 497,226
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รายจายตามข้อผูกพัน 111,600.00 200,000.00 115,000.00 0.00 0 % 0

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0.00 0.00 0.00 70,000.00 42.86 % 100,000

เงินชวยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

151,180.00 169,746.00 160,934.00 167,595.00 11.06 % 186,130

รวมงบกลาง 522,016.17 10,151,924.00 11,041,201.12 12,785,368.00 14,274,490
รวมงบกลาง 522,016.17 10,151,924.00 11,041,201.12 12,785,368.00 14,274,490
รวมงบกลาง 522,016.17 10,151,924.00 11,041,201.12 12,785,368.00 14,274,490

รวมแผนงานงบกลาง 522,016.17 10,151,924.00 11,041,201.12 12,785,368.00 14,274,490
รวมทุกแผนงาน 18,989,676.40 31,503,921.69 33,952,297.90 40,952,600.00 42,846,090
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ

100,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

180,534

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,255,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

186,130

สํารองจ่าย 497,226

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,920,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ

100,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

180,534

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,255,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

186,130

สํารองจ่าย 497,226

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,920,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,886,400 1,886,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 187,200 410,520 244,320 575,520

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

36,000 84,000

เงินเดือนพนักงาน 180,720 735,960 317,640 138,120

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 10,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000 20,000 10,000 10,000

ค่าเช่าบ้าน 96,000 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 5,000 10,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 941,400 108,000 915,720 3,382,680

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

48,000 12,000 48,000 228,000

เงินเดือนพนักงาน 1,838,880 263,280 3,226,320 6,700,920

เงินวิทยฐานะ 126,000 126,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 267,360 267,360

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 210,000 294,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 50,000 100,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 110,000 120,000 330,000

ค่าเช่าบ้าน 60,000 36,000 204,000 456,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 5,000 20,000 50,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าโฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดทําและบริการ
พื้นที่เก็บข้อมูลระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

ค่าจ้างเหมาบริการการ
ปฏิบัติงานอาสาสมัครกู้
ชีพกู้ภัย

549,000

ค่าจ้างเหมาบริการคน
งานประจํารถบรรทุกน้ํา
ดับเพลิง

ค่าจ้างเหมาบริการจัด
ทําปายประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ

20,000

ค่าจ้างเหมาบริการปัก
เสาพาดสายไฟฟา

5,000

ค่าจ้างเหมาบริการแม่
บ้านทําความสะอาด
อาคารที่ทําการ

ค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการ

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 35,000 35,000

ค่าจัดทําและบริการ
พื้นที่เก็บข้อมูลระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

18,000 18,000

ค่าจ้างเหมาบริการการ
ปฏิบัติงานอาสาสมัครกู้
ชีพกู้ภัย

549,000

ค่าจ้างเหมาบริการคน
งานประจํารถบรรทุกน้ํา
ดับเพลิง

252,000 252,000

ค่าจ้างเหมาบริการจัด
ทําปายประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ

20,000

ค่าจ้างเหมาบริการปัก
เสาพาดสายไฟฟา

5,000

ค่าจ้างเหมาบริการแม่
บ้านทําความสะอาด
อาคารที่ทําการ

84,000 84,000

ค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการ

84,000 84,000

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 40,000 40,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้บริการสถานที่ใน
การกําจัดขยะมูลฝอย

250,000

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ค่าเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต์

5,000

ค่าเย็บและเข้าเล่มปก
หนังสือ

ค่าเย็บหนังสือเข้าปก
หนังสือ

โครงการติดตั้งโทรศัพท์
และอินเตอร์เน็ตความ
เร็วสุูงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคุยเชือก

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 30,000 30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี
และวันสําคัญของทาง
ราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้บริการสถานที่ใน
การกําจัดขยะมูลฝอย

250,000

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 40,000 40,000

ค่าเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต์

5,000 2,000 2,000 14,000

ค่าเย็บและเข้าเล่มปก
หนังสือ

5,000 5,000

ค่าเย็บหนังสือเข้าปก
หนังสือ

2,000 2,000

โครงการติดตั้งโทรศัพท์
และอินเตอร์เน็ตความ
เร็วสุูงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคุยเชือก

20,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000 40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

60,000 30,000 190,000 390,000

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี
และวันสําคัญของทาง
ราชการ

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

โครงการแข่งขันกีฬา
ตําบลหนองบัว

200,000

โครงการจัดการน้ําทิ้ง
น้ําเสียในครัวเรือน

20,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

โครงการจัดกิจกรรมวัน
พ่อแห่งชาติ

โครงการจัดกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานตําบลหนองบัว

10,000

โครงการจัดเก็บภาษี 
อบต.หนองบัว

โครงการจัดอบรม
ทบทวนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

300,000 300,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

5,000 5,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ตําบลหนองบัว

200,000

โครงการจัดการน้ําทิ้ง
น้ําเสียในครัวเรือน

20,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

35,000 35,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
พ่อแห่งชาติ

30,000 30,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ

30,000 30,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานตําบลหนองบัว

10,000

โครงการจัดเก็บภาษี 
อบต.หนองบัว

10,000 10,000

โครงการจัดอบรม
ทบทวนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการณรงค์ปองกัน
โรคไข้เลือดออก

30,000

โครงการตามแนวพระ
ราชดําริ

20,000

โครงการติดตั้งถังดับ
เพลิงประจําหมู่บ้าน

โครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ

10,000

โครงการปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปกครอง

โครงการประชาคมหมู่
บ้านและประชาคม
ตําบล

โครงการประชุมคณะ
กรรมการสถานศึกษา

โครงการประเพณีท้อง
ถิ่นบุญคูณลาน

30,000

โครงการประเพณีทอด
เทียนเข้าพรรษา

30,000

โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูง
อายุตําบลหนองบัว

85,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการณรงค์ปองกัน
โรคไข้เลือดออก

30,000

โครงการตามแนวพระ
ราชดําริ

20,000

โครงการติดตั้งถังดับ
เพลิงประจําหมู่บ้าน

20,000 20,000

โครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ

10,000

โครงการปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปกครอง

10,000 10,000

โครงการประชาคมหมู่
บ้านและประชาคม
ตําบล

15,000 15,000

โครงการประชุมคณะ
กรรมการสถานศึกษา

5,000 5,000

โครงการประเพณีท้อง
ถิ่นบุญคูณลาน

30,000

โครงการประเพณีทอด
เทียนเข้าพรรษา

30,000

โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูง
อายุตําบลหนองบัว

85,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปลูกจิตสํานึก
ในการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริต
คอรัปชั่นให้แก่บุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัว

โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

20,000

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

โครงการปั่นจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว

30,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ปองกันและระงับ
อัคคีภัย

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนลูกเสือชาวบ้าน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปลูกจิตสํานึก
ในการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริต
คอรัปชั่นให้แก่บุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัว

20,000 20,000

โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

20,000

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

20,000 20,000

โครงการปั่นจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว

30,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ปองกันและระงับ
อัคคีภัย

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนลูกเสือชาวบ้าน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและผู้ดูแล
คนพิการ

15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง 
อบต.หนองบัว ด้าน
คอมพิวเตอร์

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะก่อนทิ้ง

60,000

โครงการรณรงค์ปองกัน
โรคเอดส์

20,000

โครงการรณรงค์และ
ปองกันการระบาดของ
ยาเสพติด

20,000

โครงการรวมใจ
ภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว

10,000

โครงการเรียนรู้สู่โลก
กว้าง

โครงการวันท้องถิ่นไทย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน

50,000 50,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและผู้ดูแล
คนพิการ

15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง 
อบต.หนองบัว ด้าน
คอมพิวเตอร์

20,000 20,000

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะก่อนทิ้ง

60,000

โครงการรณรงค์ปองกัน
โรคเอดส์

20,000

โครงการรณรงค์และ
ปองกันการระบาดของ
ยาเสพติด

20,000

โครงการรวมใจ
ภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว

10,000

โครงการเรียนรู้สู่โลก
กว้าง

30,000 30,000

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันไหว้ครู

โครงการส่งเสริมการขับ
ขี่ปลอดภัยด้วยวินัย
จราจร

20,000

โครงการส่งเสริมการทํา
การเกษตรอินทรีย์

20,000

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ

20,000

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพร

20,000

โครงการส่งเสริมและ
ปองกันโรคระบาดใน
ด้านปศุสัตว์

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้สูงอายุ

20,000

โครงการส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว

15,000

โครงการส่งเสริมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันไหว้ครู 5,000 5,000

โครงการส่งเสริมการขับ
ขี่ปลอดภัยด้วยวินัย
จราจร

20,000

โครงการส่งเสริมการทํา
การเกษตรอินทรีย์

20,000

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ

20,000

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพร

20,000

โครงการส่งเสริมและ
ปองกันโรคระบาดใน
ด้านปศุสัตว์

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้สูงอายุ

20,000

โครงการส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว

15,000

โครงการส่งเสริมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว))

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
เครื่องแบบนักเรียน))

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
หนังสือเรียน))
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว))

241,400 241,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))

61,060 61,060

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
เครื่องแบบนักเรียน))

42,600 42,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
หนังสือเรียน))

28,400 28,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
อุปกรณ์การเรียน))

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)

โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมเพื่อพัฒนาสตรี

15,000

โครงการสร้างเด็กสร้าง
อาชีพ

20,000

โครงการสร้างเสริม
สุขภาพชุมชน

20,000

โครงการสํารวจและจัด
ทําแผนที่ภาษี

โครงการหน้าบ้านน่า
มอง

20,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
อุปกรณ์การเรียน))

28,400 28,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)

695,800 695,800

โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมเพื่อพัฒนาสตรี

15,000

โครงการสร้างเด็กสร้าง
อาชีพ

20,000

โครงการสร้างเสริม
สุขภาพชุมชน

20,000

โครงการสํารวจและจัด
ทําแผนที่ภาษี

50,000 50,000

โครงการหน้าบ้านน่า
มอง

20,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนสุดาสยามบรม
ราชกุมารี

50,000

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมให้กับ
พนักงาน พนักงานจ่าง 
และสมาชิกสภา อบต
.หนองบัว

โครงการอบรมหน่วยกู้
ชีพกู้ภัย

40,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านปองกันภัยแก่
ประชาชน

โครงการอบรมอาชีพให้
แก่ราษฎรตําบลหนอง
บัว

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 15,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 15,000 15,000 15,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนสุดาสยามบรม
ราชกุมารี

50,000

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมให้กับ
พนักงาน พนักงานจ่าง 
และสมาชิกสภา อบต
.หนองบัว

20,000 20,000

โครงการอบรมหน่วยกู้
ชีพกู้ภัย

40,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านปองกันภัยแก่
ประชาชน

20,000 20,000

โครงการอบรมอาชีพให้
แก่ราษฎรตําบลหนอง
บัว

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 20,000 60,000 195,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 90,000 110,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 20,000 30,000 120,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 45,000 130,000

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 170,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

170,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 15,000 15,000 15,000

วัสดุอื่น 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟา

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 2,000 4,000 2,000

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน

84,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 110,000 30,000 50,000 360,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 20,000 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

170,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,000,260 1,000,260

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 40,000

วัสดุสํานักงาน 45,000 65,000 165,000

วัสดุอื่น 30,000 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

75,000 75,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 24,000 24,000

ค่าไฟฟา 300,000 300,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 3,000 3,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 7,000 7,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 2,000 4,000 14,000

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน

28,000 112,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็กเก็บแฟมเอกสาร 
40 ช่อง

ตู้เหล็กบานเลื่อน 10,000 10,000

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 11,000

โต๊ะขาวอเนกประสงค์

โต๊ะทํางาน 5,000 10,000 5,000

พัดลมติดผนัง ใบพัด
ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติด
ตั้ง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One ส าหรับงาน
สํานักงาน

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน* 
(จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็กเก็บแฟมเอกสาร 
40 ช่อง

6,000 6,000

ตู้เหล็กบานเลื่อน 20,000

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 11,000 22,000

โต๊ะขาวอเนกประสงค์ 12,500 12,500

โต๊ะทํางาน 5,000 5,000 30,000

พัดลมติดผนัง ใบพัด
ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติด
ตั้ง

24,000 24,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One ส าหรับงาน
สํานักงาน

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน* 
(จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)

17,000 34,000 68,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  (Ink Tank 
Printer)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดา (18 
หน้า/นาที)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือLED ขาวดําชนิด 
Network แบบที่1 (28 
หน้า/นาที)

8,900

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA

เครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800 VA

2,500

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

700

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  (Ink Tank 
Printer)

8,000 8,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดา (18 
หน้า/นาที)

7,800 7,800

เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือLED ขาวดําชนิด 
Network แบบที่1 (28 
หน้า/นาที)

17,800 26,700

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA

7,500 7,500

เครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800 VA

2,500

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

2,100 2,800

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รถบรรทุก (ดีเซล)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์แบบ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขยาย
ผิวถนน คสล. พร้อมก่อ
สร้างรางระบายน้ํา และ
วางท่อระบายน้ําพร้อม
บ่อพัก คสล.

236,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนาย
นิพนธ์ บุญแย้ม ถึงบ้าน
นายสายัญ ทาพา ม.8

191,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1

150,000

โครงการก่อสร้างยก
ระดับถนน คสล. จาก
บ้านนายบุญทัน ดวงปา
โคตร ถึง หน้าวัดสุว
รรณาราม ม.10

176,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รถบรรทุก (ดีเซล) 868,000 868,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์แบบ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV

9,500 9,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขยาย
ผิวถนน คสล. พร้อมก่อ
สร้างรางระบายน้ํา และ
วางท่อระบายน้ําพร้อม
บ่อพัก คสล.

236,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนาย
นิพนธ์ บุญแย้ม ถึงบ้าน
นายสายัญ ทาพา ม.8

191,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1

150,000

โครงการก่อสร้างยก
ระดับถนน คสล. จาก
บ้านนายบุญทัน ดวงปา
โคตร ถึง หน้าวัดสุว
รรณาราม ม.10

176,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็ก อบต.หนอง
บัว

289,000

โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์

600,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา คสล. หมู่ที่ 2

89,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

20,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร ม. 6

21,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลาดและที่จอดรถ
สําหรับคนพิการ

20,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.1

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.10

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็ก อบต.หนอง
บัว

289,000

โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์

600,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา คสล. หมู่ที่ 2

89,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

20,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร ม. 6

21,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลาดและที่จอดรถ
สําหรับคนพิการ

20,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.1

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.10

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงทาง
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.2

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.3

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.4

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.5

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.6

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.7

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.8

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.9

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงทาง
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.2

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.3

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.4

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.5

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.6

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.7

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.8

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลําเลียงพืชผลทางการ
เกษตร ม.9

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัว

200,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน

130,000

โครงการปูกระเบื้องพื้น
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคุยเชือก

66,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงาน

25,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึง
พอใจของประชาชนผู้มา
รับบริการที่มีต่อ อบต
.หนองบัว

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัว

200,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน

130,000

โครงการปูกระเบื้องพื้น
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคุยเชือก

66,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงาน

25,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึง
พอใจของประชาชนผู้มา
รับบริการที่มีต่อ อบต
.หนองบัว

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุน
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน (อําเภอโกสุม
พิสัย)

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอุดหนุนกลุ่ม
อาชีพ (กลุ่มโรงสีชุมชน) 
บ้านหนองผือ

10,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดําริ ม.1

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดําริ ม
.10

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดําริ ม.2

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดําริ ม.3

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุน
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน (อําเภอโกสุม
พิสัย)

15,000 15,000

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอุดหนุนกลุ่ม
อาชีพ (กลุ่มโรงสีชุมชน) 
บ้านหนองผือ

10,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดําริ ม.1

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดําริ ม
.10

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดําริ ม.2

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดําริ ม.3

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดําริ ม.4

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดําริ ม.5

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดําริ ม.6

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดําริ ม.7

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดําริ ม.8

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดําริ ม.9

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการ "มหกรรมข้าว
คูณลาน แข่งขันหุ่นฟาง
ลิง ของอําเภอโกสุม
พิสัย

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดําริ ม.4

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดําริ ม.5

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดําริ ม.6

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดําริ ม.7

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดําริ ม.8

20,000

โครงการอุดหนุน
โครงการด้านสาธารณ
สุขตามพระราชดําริ ม.9

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการ "มหกรรมข้าว
คูณลาน แข่งขันหุ่นฟาง
ลิง ของอําเภอโกสุม
พิสัย

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการฝึกอบรมลูก
เสือชาวบ้าน (อําเภอ
โกสุมพิสู้ย)

10,000

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับโรงเรียน
บ้านกอกหนองผือ

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับโรงเรียนบ้านคุย
เชือก

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับโรงเรียนบ้านคุย
แพง

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับโรงเรียนบ้าน
หนองปลาเข็ง

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับโรงเรียนบ้านหิน
แห่โนนเมืองน้อย

โครงการอุดหนุน
โครงการราชพิธี/รัฐพิธี
อําเภอโกสุมพิสัย

อุดหนุนโครงการแข่งชัน
กีฬา ลําน้ําชีเกมส์)

วันที่พิมพ์ : 27/2/2563  14:50:02 หน้า : 43/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการฝึกอบรมลูก
เสือชาวบ้าน (อําเภอ
โกสุมพิสู้ย)

10,000

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับโรงเรียน
บ้านกอกหนองผือ

508,000 508,000

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับโรงเรียนบ้านคุย
เชือก

252,000 252,000

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับโรงเรียนบ้านคุย
แพง

180,000 180,000

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับโรงเรียนบ้าน
หนองปลาเข็ง

268,000 268,000

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับโรงเรียนบ้านหิน
แห่โนนเมืองน้อย

312,000 312,000

โครงการอุดหนุน
โครงการราชพิธี/รัฐพิธี
อําเภอโกสุมพิสัย

20,000 20,000

อุดหนุนโครงการแข่งชัน
กีฬา ลําน้ําชีเกมส์)

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนโครงการลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด

รวม 14,274,490 648,720 2,843,000 355,000 300,000 2,225,380 788,660 2,358,640
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนโครงการลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด

10,000 10,000

รวม 7,341,500 1,158,280 10,552,420 42,846,090
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

อําเภอ โกสุมพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,846,090 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,330,420 บาท

งบบุคลากร รวม 7,322,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายก อบต. และรองนายก อบต. 
ตั้งจายไว้ 12 เดือน
        1.  นายก อบต.  อัตราเดือนละ  20,400  บาท
        2.  รองนายก อบต.  อัตราเดือนละ 11,220
 บาท จํานวน 2 อัตรา
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาอบต. พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2557  (ถือเกณฑรายได้ อบต. พ.ศ. 2561 10-25 ล้านบาท
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต. และ
รองนายก อบต. ตั้งจายไว้ 12 เดือน 
        1.  นายก อบต. อัตราเดือนละ 1,750 บาท 
        2.  รองนายก อบต. อัตราเดือนละ  880 บาท จํานวน 2
 อัตรา
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาอบต. พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2557  (ถือเกณฑรายได้ อบต. พ.ศ. 2561 10-25 ล้านบาท)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบต. และรองนายก อบ
ต. 
ตั้งจายไว้ 12 เดือน 
        1.  นายก อบต.  อัตราเดือนละ  1,750  บาท 
        2.  รองนายก อบต. อัตราเดือนละ  880 บาท จํานวน 2
 อัตรา
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาอบต. พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2557  (ถือเกณฑรายได้ อบต. พ.ศ. 2561 10-25 ล้านบาท)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ตั้งจายไว้ 12
 เดือน
        1.  เลขานุการนายก อบต. อัตราเดือนละ 7,200 บาท 
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาอบต. พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2557  (ถือเกณฑรายได้ อบต. พ.ศ. 2561 10-25 ล้านบาท)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,886,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาอบต. ตั้งจายไว้ 12 เดือน
        1.  ประธานสภา อบต.  อัตราเดือนละ  11,220
  บาท         
        2.  รองประธาน อบต.  อัตราเดือนละ  9,180  บาท
        3.  เลขานุการสภา อบต.  อัตราเดือนละ  7,200  บาท 
        4.  สมาชิกสภา อบต. อัตราเดือนละ 7,200
 บาท จํานวน 18 คน 
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รอง ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาอบต. พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  (ถือเกณฑรายได้ อบต. พ.ศ
. 2561 10-25 ล้านบาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,751,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,226,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปพนักงานสวนตําบลที่ได้เลื่อนขั้นเงิน
เดือน และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการองคการบริหาร
สวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม  จํานวนอัตราตามแผนอัตรา
กําลัง และการปรับปรุงแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองบัว ตั้งจายไว้ 12 เดือน
        1.  สํานักปลัด  ตั้งไว้   2,092,200  บาท
        2.  กองคลัง  ตั้งไว้  1,134,120  บาท
        -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการองคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ในอัตราเทากับอัตราเงิน
ประจําตําแหนงให้กับข้าราชการที่ได้รับเงินประจําตําแหนง ตาม
กฎหมายวาด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ตั้งจายไว้  12
 เดือน
        1.  ปลัด อบต. ระดับกลาง อัตราเดือนละ 7,000 บาท
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของสวนราชการ พ.ศ.2547 
        -  ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว677 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2547  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก พนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหนง ตั้งจายไว้ 12 เดือน
        1.  ปลัดอบต. ระดับกลาง  อัตราเดือนละ  7,000  บาท
        2.  รองปลัด อบต. ระดับต้น  อัตราเดือนละ  3,500
  บาท        
        3.  หัวหน้าสํานักปลัด อบต. ระดับต้น  อัตราเดือน
ละ  3,500  บาท
        4.  ผอ.กองคลัง  ระดับต้น  อัตราเดือนละ  3,500  บาท
        -  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
        -  เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 267,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําป จํานวนอัตราตามแผนอัตรากําลังและการปรับปรุงแผน
อัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ตั้งจายไว้ 12
 เดือน
        1.  กองคลัง   ตั้งไว้  267,360  บาท
        -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการองคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราคาจ้าง
และและการให้ลูกจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับคา
จ้าง (ฉบับที่ 4)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 915,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง ของ อบต.หนองบัว  จํานวนอัตราตามแผน
อัตรากําลัง และการปรับปรุงแผนอัตรากําลังขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองบัว  
ตั้งจายไว้ 12 เดือน
        1.  สํานักปลัด   ตั้งไว้  761,040  บาท
        2.  กองคลัง  ตั้งไว้  154,680  บาท
        -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจายไว้ 12 เดือน  
        1.  สํานักปลัด  ตั้งไว้ 36,000  บาท
        2.  กองคลัง  ตั้งไว้  12,000  บาท
        -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2558 
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจาย
เงินเพิ่มการครองชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
สวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ข้อ 3 (ข้อ 6/2) ลงวันที่ 17
 กุมภาพันธ 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,961,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 384,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

1.  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ตั้งไว้  40,000  บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐให้แกบุคคลหรือคณะ
กรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้างและคณะกรรมการพิจารณา
ความเสียหาย 
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
2.  คาตอบแทนคณะกรรมการตาง ๆ  ตั้งไว้  10,000  บาท  
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิด
ทางละเมิด คณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ คณะกรรมการ
สอบแขงขันสอบคัดเลือก คาตอบแทน เบี้ยเลี้ยงประชุม และเงิน
รางวัลเกี่ยวกับการสอบ การสอบคัดเลือก การคัดเลือกพนักงาน
สวนตําบล ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่มีหนังสือสั่งการ แนวทาง
ปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.4/ว
 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558 เรื่องหารือการเบิกจายคาเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
การคัดเลือกพนักงานจ้างและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2555 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 
3.  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้  70,000
  บาท
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มีการดําเนิน
งานบรรลุตามเกณฑตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการประจําป และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด
        1.  สํานักปลัด  ตั้งไว้  40,000  บาท
        2.  กองคลัง  ตั้งไว้  30,000 บาท
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติ และวันหยุดราชการ
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

คาเชาบ้าน จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านสําหรับพนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านได้ตามระเบียบฯ ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านหรือคา
ผอนชําระเงินกู้
        1.  สํานักปลัด  ตั้งไว้  144,000  บาท
        2.  กองคลัง  ตั้งไว้  60,000  บาท
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับผู้บริหาร และ
พนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ
        1.  สํานักปลัด  ตั้งไว้   30,000  บาท
        2.  กองคลัง  ตั้งไว้   20,000  บาท
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
        -  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548  ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 983,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ การจัดทํา
โปสเตอร การบันทึกภาพยนตรวีดีโอเทป วีดีทัศน คาล้างรูป อัด
ขยายภาพ ม้วนวีดีโอ การจ้างโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ
ในสื่อประเภทตาง ๆ เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือ
พิมพ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ  
         -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาจัดทําและบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาจ้างเหมาบริการแมบ้านทําความสะอาดอาคารที่ทําการ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา ให้แกผู้ปฏิบัติหน้าที่แมบ้านทําความ
สะอาดอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว และ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  จํานวน 1 คน 
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา ให้แกผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ อาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนอง
บัว และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  จํานวน 1 คน 
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ  เชน คาบริการกําจัดปลวก คาล้าง
อัดฉีดรถยนต คาล้างและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศสํานัก
งาน และคาจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่และ
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารที่ใช้ภายในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวจํานวน 1 เครื่อง  เป็นเครื่อง
ถายเอกสารแบบมีการยอ-ขยาย ปริมาณการถายขั้นต่ํา  5,000
 แผน/เดือน แผนที่ 5,001 ขึ้นไป คาบริการแผนละ 0.35  บาท 
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมปายยาน
พาหนะ คาธรรมเนียมศาล คาดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้าง
ทนายความในกรณีองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวเป็นคดี
ความตาง ๆ คาธรรมเนียมที่ดินและคาใช้จายในการรังวัด
ที่ดิน ตลอดจนคาธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจายได้ใน
ประเภทรายจายนี้
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการประกันภัยรถราชการ ภาคบังคับ 
(พรบ.) สําหรับรถยนตสํานักงาน 
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยว
กับการเบิกจายคาใช้จายในการประกันภัยรถราชการ

คาเย็บและเข้าเลมปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างในการเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือ
เอกสารรูปเลมอื่นใดที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่และสามารถเบิก
จายได้ตามประเภทรายจายนี้
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

1.  คารับรอง  ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง รวมทั้งคา
บริการ และคาใช้จายอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการ
รับรอง เพื่อเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่
มานิเทศดูงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4
/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งเบิกจายคา
รับรองหรือเลี้ยงรับรอง
2.  คาเลี้ยงรับรอง  ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง และคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือคณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ การ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่น หรือ องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้
เข้ารวมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวมประชุม 
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4
/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งเบิกจายคา
รับรองหรือเลี้ยงรับรอง

วันที่พิมพ : 27/2/2563  15:02:42 หน้า : 12/144



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียมตาง ๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาที่ได้รับอนุญาตของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองบัว หรือผู้
ชวยปฏิบัติราชการของ อบต.หนองบัว โดยได้รับอนุญาตหรือมีคํา
สั่งแตงตั้งเป็นลายลักษณอักษร หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือการเดินทางไปราชการตามนโยบายของ
อําเภอ จังหวัด และรัฐบาลในกิจกรรมอื่น ทั้งนี้เป็นไปตามสิทธิ
หรือกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติ
        -   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาใช้จายในงานรัฐพิธีและวันสําคัญของทางราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธี รัฐพิธี การรับเสด็จพระบรมวงศานุ
วงศ การจัดงาน/นิทรรศการเฉลิมฉลองหรือเทิดพระเกียรติครบ
รอบในวาระสําคัญตาง ๆ โดยจายเป็น คาพวงมาลัย พวง
มาลา ดอกไม้ พานพุม คาตกแตงสถานที่ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงาน
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งของ อบต. (กรณีครบ
วาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงเดิมที่วาง กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม) โดยจายเป็น คาวัสดุอุปกรณ
ในการเลือกตั้ง คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ คาตอบแทนคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง คณะ
อนุกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับการแตงตั้งให้ชวยเหลือปฏิบัติงาน
เลือกตั้ง โดยอัตราคาใช้จายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเลือก
ตั้ง
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563
 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ
เลือกตั้งท้องถิ่น
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 42 ลําดับที่ 7

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุม พวง
มาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญตาง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จํา
เป็น
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว
 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่องการเบิกจายคาดอกไม้
เพื่อมอบให้บุคคลตาง ๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม้
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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โครงการปลูกจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่นให้แกบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปลูกจิตสํานึกในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นให้แกบุคลากรองคการบริหาร
สวน
ตําบลหนองบัว  เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียน
อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่จําเป็น 
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 48 ลําดับที่ 6

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง อบต
.หนองบัว ด้านคอมพิวเตอร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ พัฒนาศักยภาพพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง อบต.หนองบัว ด้านคอมพิวเตอร เชน คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น 
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว หน้า 47 ลําดับที่ 2
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โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เชน คาปายไว
นิล คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
        -  เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มิถุนายน 2553
 ประกาศให้ วันที่ 18 มีนาคม ของทุกป เป็นวันท้องถิ่นไทย
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 42 ลําดับที่ 5

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับพนักงาน พนักงานจาง 
และสมาชิกสภา อบต.หนองบัว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับพนักงาน พนักงานจาง และสมาชิกสภา อบต.หนอง
บัว เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
โดยถือปฏิบัติตาม
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 47 ลําดับที่ 3
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้บํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ แยกเป็น
        1.  คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ ตาง ๆ
 เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร รถยนต เครื่องปรับ
อากาศ เป็นต้น
        2.  คาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน
อื่น เชน อาคาร โรงเรือน วัสดุอุปกรณตางๆ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก  ที่ มท 0808.22/ว1134   ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน  เชน  กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ  เครื่องเย็บ
กระดาษ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้
กวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้อง
ชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งวัสดุยานพาหนะและขนสง อุปกรณ เครื่อง
อะไหลตาง ๆ ที่ใช้กับรถยนต เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน น๊อต ยาง
นอก ยางใน ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับใช้กับรถยนตสวนกลาง และ
เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกัน สี กระดาษ
โปสเตอร รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ซึ่งโดย
สภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  หรือคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงาน
คอมพิวเตอร  เชน ตลับหมึก แผนดิสท  ฯลฯ  ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 409,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารสิ่งปลูกสร้าง
อื่น รวมถึงทรัพยสินตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต
.หรือ อบต.ให้การสนับสนุน
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารสิ่งปลูก
สร้างอื่น รวมถึงทรัพยสินตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต
. หรือ
อบต.ให้การสนับสนุน
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงาน และหมายความรวมถึงคาใช้
จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้บริการ เชน คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
 สําหรับใช้ในกิจการของ อบต.
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทร
สาร คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต และให้หมาย
ความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

งบลงทุน รวม 991,900 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 991,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน
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เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 28,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
        1)  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
        2)  ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง 
        3)  เครื่องปรับอากาศที่สามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟา เบอร 5 
        4)  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียว
กัน 
        5)  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
        6)  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3
) นอกเหนือจากการพิจารณา ด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
ลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
        7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
            (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณดังนี้ สวิตช 1
 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม
เกิน 15 เมตร 
        8)  คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงคาติดตั้ง
แยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
            (1)  ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
                    ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
                    ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
            (2)  ชนิดตู้ตั้งพื้น
                    ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
                    ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
            (3) ชนิดติดผนัง 
                    ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู  3,000 บาท
        -  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบ
ประมาณ ประกาศเมื่อ ธันวาคม 2561
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 144 ลําดับที่ 62
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โต๊ะขาวอเนกประสงค จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อโต๊ะขาว
อเนกประสงค จํานวน 5 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณและกําหนดคุณลักษณะเฉพาะตามที่มีในท้อง
ตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด 
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        1)  หน้าโต๊ะผิวเคลือบโฟเมก้า
        2)  หน้าโต๊ะทําจากไม้อัด
        3)  ปดขอบหน้าโต๊ะด้วยแผนความร้อนหนา 1 มม.
        4)  มีเหล็กคาดรับน้ําหนักหน้าโต๊ะ
        5)  ขาโต๊ะชุบโคเมื่ยม
        6)  ขาโต๊ะพับได้และมีปุ่มปรับระดับ
        7)  ขนาด 75 x 180 x 75 ซม.
        -  เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อ
การจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตของ อปท
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 131 ลําดับที่ 28
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พัดลมติดผนัง ใบพัดขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อพัดลมติดผนัง ใบพัดขนาด 18
 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จํานวน 8 ตัวๆละ 3,000 บาท เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขออนุมัติ
ตั้งงบประมาณและกําหนดคุณลักษณะเฉพาะตามที่มีในท้องตลาด
หรือราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด 
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
        1)  ใบพัดพลาสติก 3 ใบ ขนาด 18 นิ้ว 
        2)  ปรับระดับแรงลมด้วยสายดึง 3 ระดับ 
        3)  ปรับสายซ้าย-ขวาได้ และสายดึงบังคับสายได้ตามต้อง
การ
        -  เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อ
การจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตของ อปท
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 144 ลําดับที่ 63
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 868,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1
 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่อง
ยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับ
เบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
        1)  เป็นกระบะสําเร็จรูป
        2)  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
        3)  เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
        4)  ราคารวมภาษีสรรพสามิต
        -  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบ
ประมาณ ประกาศเมื่อ ธันวาคม 2561
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 131 ลําดับที่ 29
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน* (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน*(จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาทตาม
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        -  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
        -  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
ขนาดไมน้อยกวา 4 GB หรือ
        -  มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความ
จุไมน้อยกวา 1 TB ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
        -  มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
        -  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
        -  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง
        -  มีแปนพิมพและเมาส
        -  มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
        -  เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วัน
ที่ 15  มีนาคม 2562
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 146 ลําดับที่ 66 

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ  
(Ink Tank Printer)

จํานวน 8,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ  (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่องๆละ 8,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        -  เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
        -  เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
        -  มีความละเอียดในการพิมพไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi
        -  มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม
น้อยกวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
        -  มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
        -  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
        -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อย
กวา 1,200x600 dpi
        -  มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
        -  สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
        -  สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
        -  สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
        -  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
        -  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา  จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi  (IEEE 802.11b, g, n) ได้
        -  มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
        -  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
        -  เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วัน
ที่ 15  มีนาคม 2562
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 132 ลําดับที่ 30
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จํานวน 7,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
ขาวดํา (18หน้า/นาที)  จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600
 บาท 
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        -  มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
        -  มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 18 หน้าตอนาที (ppm)
        -  มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
        -  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
        -  มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
        -  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
        -  เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วัน
ที่ 15  มีนาคม 2562
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 130 ลําดับที่ 26

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท 
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        -  มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
        -  สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที
        -  เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วัน
ที่ 15  มีนาคม 2562
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 134 ลําดับที่ 34
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อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 2,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 3 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 700 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        -  สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
        -  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz
        -  สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 
ได้
        -  สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่
ใช้แรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็น
อยางน้อย
        -  เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วัน
ที่ 15  มีนาคม 2562
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 157 ลําดับที่ 93

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการที่มีตอ อบ
ต.หนองบัว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้มารับบริการที่มีตอ อบต.หนองบัว โดยจายเป็นคาจ้าง
ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือสถาบันการศึกษาในการ
สํารวจ ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานด้าน
ตาง ๆ ของ อบต.
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 42 ลําดับที่ 6
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชน (อําเภอโกสุมพิสัย)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชน (อําเภอโกสุมพิสัย) ให้แก อบต.ที่รับผิดชอบโครงการ
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 44 ลําดับที่ 13

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนโครงการราชพิธี/รัฐพิธีอําเภอโกสุมพิสัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการราชพิธี/รัฐพิธีอําเภอโกสุมพิสัย ให้แกอําเภอ
โกสุมพิสัย
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 44 ลําดับที่ 14 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดอบรมทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดอบรมทบทวนแผนชุมชน
แบบบูรณาการ เชน  คาปายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร  คา
วัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น 
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4
/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับ
เคลื่อนแผนชุมชน สูการพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 41 ลําดับที่ 2

โครงการประชาคมหมูบ้านและประชาคมตําบล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดอบรมทบทวนแผนชุมชน
แบบบูรณาการ เชน  คาปายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร  คา
วัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น 
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว หน้า 41 ลําดับที่ 2
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งานบริหารงานคลัง รวม 197,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 177,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติ และวันหยุดราชการ
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

ค่าใช้สอย รวม 122,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างในการเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือ
เอกสารรูปเลมอื่นใดที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่และสามารถเบิก
จายได้ตามประเภทรายจายนี้
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียมตาง ๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาที่ได้รับอนุญาตของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองบัว หรือผู้
ชวยปฏิบัติราชการของ อบต.หนองบัว โดยได้รับอนุญาตหรือมีคํา
สั่งแตงตั้งเป็นลายลักษณอักษร หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือการเดินทางไปราชการตามนโยบายของ
อําเภอ จังหวัด และรัฐบาลในกิจกรรมอื่น ทั้งนี้เป็นไปตามสิทธิ
หรือกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติ
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

โครงการจัดเก็บภาษี อบต.หนองบัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ อบต
.หนองบัว เชน คาวัสดุอุปกรณ คาปายประชาสัมพันธ
โครงการ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น 
        -  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑและวิธี
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561
 - 2565) อบต.หนองบัว  หน้า 3 ลําดับที่ 8
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โครงการสํารวจและจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสํารวจและจัดทําแผนที่
ภาษี เชน คาจ้างเหมาสแกนภาพ ระวางแผนที่ คาคัดลอก ทด. คา
วัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2550
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.3/ว462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
 เรื่อง การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3
/ว67 ลงวันที่ 9 มกราคม  2555 เรื่อง ซักซ้อมการสงเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.3/ว483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561
 เรื่อง การเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561
 - 2565) อบต.หนองบัว  หน้า 3 ลําดับที่ 9

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้บํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ แยกเป็น
        1.  ซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ ตาง ๆ เชน ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร รถยนต เครื่องปรับอากาศ เป็น
ต้น
        2.  คาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน
อื่น เชน อาคาร โรงเรือน วัสดุอุปกรณตางๆ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก  ที่ มท 0808.22/ว1134   ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน  เชน  กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ  เครื่องเย็บ
กระดาษ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  หรือคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงาน
คอมพิวเตอร  เชน ตลับหมึก แผนดิสท  ฯลฯ  ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2
 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท (ตามแบบ อบต.หนองบัว
กําหนด)  เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะตามที่มีในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด 
        -  เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อ
การจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตของ อปท
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว  หน้า 135 ลําดับที่ 39

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2
 หลัง ราคาหลังละ 5,500 บาท  
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
        1)  มีมือจับชนิดบิด
        2)  มีแผนชั้นปรับระดับ
        3)  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
        -  เป็นตามไปบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบ
ประมาณ ประกาศเมื่อ ธันวาคม 2561
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 135 ลําดับที่ 37
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โต๊ะทํางาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1
 ตัว  ราคาตัวละ 5,000 บาท (ตามแบบ อบต.หนองบัว
กําหนด)  เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะตามที่มีในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด 
        -  เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อ
การจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตของ อปท
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 135 ลําดับที่ 38

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 808,280 บาท

งบบุคลากร รวม 383,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 383,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 263,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปพนักงานสวนตําบลที่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําป 2562 และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการองคการ
บริหารสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม  จํานวนอัตราตามแผน
อัตรากําลัง และการปรับปรุงแผนอัตรากําลังขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองบัว ตั้งจายไว้ 12 เดือน 
        -   สํานักปลัด   ตั้งไว้    263,280   บาท
        -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการองคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)  
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง ของ อบต.หนองบัว  จํานวนอัตราตามแผน
อัตรากําลัง และการปรับปรุงแผนอัตรากําลังขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองบัว  ตั้งจายไว้ 12 เดือน 
        -   สํานักปลัด   ตั้งไว้  108,000  บาท 
        -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)

        

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจายไว้ 12 เดือน  
        -  สํานักปลัด   ตั้งไว้ 12,000  บาท
        -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2558 
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจาย
เงินเพิ่มการครองชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
สวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ข้อ 3 (ข้อ 6/2) ลงวันที่ 17
 กุมภาพันธ 2558
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งบดําเนินงาน รวม 425,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างที่มีการดําเนินงานบรรลุตาม
เกณฑตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ประจําป และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติ และวันหยุดราชการ
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านสําหรับพนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านได้ตามระเบียบฯ ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านหรือคา
ผอนชําระเงินกู้ 
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชา
บ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 
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ค่าใช้สอย รวม 324,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการคนงานประจํารถบรรทุกน้ําดับเพลิง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาให้แกผู้ปฏิบัติหน้าที่คนงานประจํารถ
บรรทุกน้ําดับเพลิงขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว และ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  จํานวน 3 คน 
         - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการประกันภัยรถราชการ ภาคบังคับ 
(พรบ.) สําหรับรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง 
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยว
กับการเบิกจายคาใช้จายในการประกันภัยรถราชการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียมตาง ๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาที่ได้รับอนุญาตของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองบัว หรือผู้
ชวยปฏิบัติราชการของ อบต.หนองบัว โดยได้รับอนุญาตหรือมีคํา
สั่งแตงตั้งเป็นลายลักษณอักษร หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือการเดินทางไปราชการตามนโยบายของ
อําเภอ จังหวัด และรัฐบาลในกิจกรรมอื่น ทั้งนี้เป็นไปตามสิทธิ
หรือกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติ
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมและ
สงกรานต

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต การจัดชุดปฏิบัติการประจํา
จุดตรวจ ดานตรวจรวม  การอํานวยความสะดวกและมาตรการใน
การรักษาความปลอดภัยให้แกประชาชนที่สัญจรไปมา เชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาจัดทําปาย
รณรงค ปายประชาสัมพันธตาง ๆ และคาใช้จายอื่น ๆ 
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เรื่อง
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810/4ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่องการ
ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ
.ศ.2562
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810/4ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การ
ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต พ.ศ. 2562
        -  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 109 ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้บํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ แยกเป็น
        1.  คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ ตาง ๆ
 เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร รถยนต เครื่องปรับ
อากาศ เป็นต้น
        2.  คาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน
อื่น เชน อาคาร โรงเรือน วัสดุอุปกรณตางๆ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก  ที่ มท 0808.22/ว1134   ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งวัสดุยานพาหนะและขนสง อุปกรณ เครื่อง
อะไหลตาง ๆ ที่ใช้กับรถยนต เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน น๊อต ยาง
นอก ยางใน ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับใช้กับรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง
โดยถือปฏิบัติตาม
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเบิกเป็นคาใช้จายให้แกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยได้รับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฎิบัติหน้า
ที่จากนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  เชน โครงการ
รณรงคปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชวง 7 วันอันตราย ฯลฯ
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายให้แกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการติดตั้งถังดับเพลิงประจําหมูบ้าน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการติดตั้งถังดับเพลิงประจําหมู
บ้าน โดยการดําเนินการจัดซื้อถังดับเพลิงและติดตั้งไว้ภายในหมู
บ้าน
        -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 111 ลําดับที่ 10

โครงการฝึกซ้อมแผนปองกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกซ้อมแผนปองกันและระงับ
อัคคีภัย เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ คาวัสดุเครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จําเป็น 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 111 ลําดับที่ 11

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย
โครงการ คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น 
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 109 ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านปองกันภัยแกประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านปองกันภัย
แกประชาชน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ คาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น 
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 110 ลําดับที่ 6

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ชุดปฏิบัติงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หมวด รองเท้า เข็มขัด แวนตา ชุดดับเพ
ลอง ชุดกันฝน อุปกรณปองกันเสียง ชุดปองกันสารเคมี ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องในการปองกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อปองกัน
อันตราย อุบัติเหตุให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
        -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 109 ลําดับที่ 4
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเครื่องดับเพลิง เชน ถัง
ดับเพลิง สายสูบถังดับเพลิง ข้อตอ ข้อแยก ฯลฯ และคาบรรจุ
น้ํายาเคมีดับเพลิง สําหรับถังดับเพลิง ขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองบัว เชน ผงเคมีแห้ง  ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดอื่น ดังนี้
        1.  วัสดุอุปกรณด้านจราจรในการชวยเหลืออุบัติเหตุทาง
ถนน เชน ชะลอความเร็ว กระจกโค้ง ฯลฯ
        2.  วัสดุอุปกรณประจําศูนย อปพร. องคการบริหารสวน
ตําบลหนองบัว เชน นกหวีด กระบอก เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ฯลฯ
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,392,180 บาท

งบบุคลากร รวม 2,996,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,996,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,838,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล และครูผู้ดูแล
เด็ก พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปพนักงานสวน
ตําบล และครูผู้ดูแลเด็กที่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน และเงินปรับตาม
ประกาศคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลจังหวัด
มหาสารคาม  จํานวนอัตราตามแผนอัตรากําลัง และการปรับปรุง
แผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน
        1.  กองการศึกษา  ตั้งไว้  343,200  บาท
        2.  ครูผู้ดูแลเด็ก   ตั้งไว้  1,495,680  บาท 
        -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการองคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)  
        -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก พนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหนง ตั้งจายไว้ 12 เดือน
       1.  ผอ.กองการศึกษาฯ  ระดับต้น  อัตราเดือนละ  3,500
  บาท        
        -  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
        -  เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แกครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีคุณสมบัติในการ
ได้รับเงินวิทยฐานะ  ตั้งจายไว้ 12 เดือน
        -  เป็นไปตามพระราชบัญญํติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ
เงินประจําตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 941,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก ผู้ดูแล
เด็ก สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
 และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือกพนักงานจ้าง จํานวนอัตรา
ตามแผนอัตรากําลัง และการปรับปรุงแผนอัตรากําลังขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองบัว  ตั้งจายไว้ 12 เดือน
        1.  กองการศึกษาฯ  ตั้งไว้  941,400 บาท
        -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก ผู้ดูแลเด็ก สังกัด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก  ตั้งจายไว้ 12 เดือน  
        1.  กองการศึกษาฯ  ตั้งไว้  48,000  บาท
        -  เป็นไปตามคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจาย
เงินเพิ่มการครองชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
สวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ข้อ 3 (ข้อ 6/2) ลงวันที่ 17
 กุมภาพันธ 2558
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งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มีการดําเนิน
งานบรรลุตามเกณฑตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการประจําป และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557)   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติ และวันหยุดราชการ
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านสําหรับพนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านได้ตามระเบียบฯ ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านหรือคา
ผอนชําระเงินกู้
        2.  กองการศึกษาฯ  ตั้งไว้  60,000
  บาท                     
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชา
บ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับผู้บริหาร และ
พนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ
        1.  กองการศึกษา  ตั้งไว้  50,000 บาท
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
        -  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548  ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการประกันภัยรถราชการ ภาคบังคับ 
(พรบ.) สําหรับรถยนตรับสงเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยว
กับการเบิกจายคาใช้จายในการประกันภัยรถราชการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียมตาง ๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาที่ได้รับอนุญาตของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองบัว หรือผู้
ชวยปฏิบัติราชการของ อบต.หนองบัว โดยได้รับอนุญาตหรือมีคํา
สั่งแตงตั้งเป็นลายลักษณอักษร หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือการเดินทางไปราชการตามนโยบายของ
อําเภอ จังหวัด และรัฐบาลในกิจกรรมอื่น ทั้งนี้เป็นไปตามสิทธิ
หรือกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้บํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ แยกเป็น
        1.  คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ ตาง ๆ
 เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร รถยนต เครื่องปรับ
อากาศ เป็นต้
        2.  คาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน
อื่น เชน อาคาร โรงเรือน วัสดุอุปกรณตางๆ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก  ที่ มท 0808.22/ว1134   ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน  เชน  กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ  เครื่องเย็บ
กระดาษ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งวัสดุยานพาหนะและขนสง อุปกรณ เครื่อง
อะไหลตาง ๆ ที่ใช้กับรถยนต เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน น๊อต ยาง
นอก ยางใน ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับใช้กับรถยนตรับสงเด็กเล็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  หรือคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงาน
คอมพิวเตอร  เชน ตลับหมึก แผนดิสท  ฯลฯ  ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 15,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1
 ตัว  ราคาตัวละ 2,000 บาท (ตามแบบ อบต.หนองบัว
กําหนด)  เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะตามที่มีในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด 
        -  เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อ
การจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตของ อปท
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 126 ลําดับที่ 4
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โต๊ะทํางาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1
 ตัว  ราคาตัวละ 5,000 บาท (ตามแบบ อบต.หนองบัว
กําหนด)  เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะตามที่มีในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด 
        -  เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อ
การจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตของ อปท
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 126 ลําดับที่ 1
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดําชนิด Network แบบที่1 (28 
หน้า/นาที)

จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือLED 
ขาวดําชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที) จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,900 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        -  มีความละเอียดในการพิมพไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi  
        -  มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 28 หน้าตอนาที (ppm) 
        -  สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
        -  มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB 
        -  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
        -  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อย กวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
        -  มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน 
        -  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
        -  เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วัน
ที่ 15  มีนาคม 2562
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 126 ลําดับที่ 6
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,949,320 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,367,920 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,292,660 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการติดตั้งโทรศัพทและอินเตอรเน็ตความเร็วสุงศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคุยเชือก

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการติดตั้งโทรศัพทและอินเตอร
เน็ตความเร็วสูงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียมตาง ๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาที่ได้รับอนุญาตของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองบัว หรือผู้
ชวยปฏิบัติราชการของ อบต.หนองบัว โดยได้รับอนุญาตหรือมีคํา
สั่งแตงตั้งเป็นลายลักษณอักษร หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือการเดินทางไปราชการตามนโยบายของ
อําเภอ จังหวัด และรัฐบาลในกิจกรรมอื่น ทั้งนี้เป็นไปตามสิทธิ
หรือกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติ
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง
ชาติ เชน คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 88 ลําดับที่ 9

โครงการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้ตามโครงการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ เชน คา
ปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว หน้า 88 ลําดับที่ 11

โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้ตามโครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ เชน คา
ปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 88 ลําดับที่ 10
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โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้ตามโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้
ปกครอง เชน คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร อาหาร
วางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 86 ลําดับที่ 4

โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้ตามโครงการประชุมคณะกรรมการสถาน
ศึกษา เชน คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 86 ลําดับที่ 3

โครงการเรียนรู้สูโลกกว้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้ตามโครงการเรียนรู้สูโลกกว้าง เชน คาปาย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 86 ลําดับที่ 1
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โครงการวันไหว้ครู จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้ตามโครงการวันไหว้ครู เชน คาปาย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 93 ลําดับที่ 7

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))

จํานวน 241,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2 - 5 ป) อัตราคน
ละ 1,700 บาท/ป  
        1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนอง
บัว  ตั้งไว้  144,500 บาท
        2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก  ตั้งไว้  96,900  บาท
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2786 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 89 ลําดับที่ 14 
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))

จํานวน 61,060 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ป) อัตราคนละ 430 บาท/ป  
        1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนอง
บัว  ตั้งไว้  36,550 บาท
        2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก  ตั้งไว้  24,510  บาท
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2786 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 90 ลําดับที่ 18 
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาเครื่องแบบนักเรียน))

จํานวน 42,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (คาเครื่องแบบนักเรียน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 -
 5 ป) อัตราคนละ 300 บาท/ป  
        1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนอง
บัว  ตั้งไว้  25,500 บาท
        2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก  ตั้งไว้  17,100  บาท
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2786 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว  หน้า 90 ลําดับที่ 18 

วันที่พิมพ : 27/2/2563  15:02:42 หน้า : 63/144



โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาหนังสือเรียน))

จํานวน 28,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (คาหนังสือเรียน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5
 ป) อัตราคนละ 200 บาท/ป  
        1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนอง
บัว  ตั้งไว้  17,000 บาท
        2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก  ตั้งไว้  11,400  บาท
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2786 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 90 ลําดับที่ 18 
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาอุปกรณการเรียน))

จํานวน 28,400 บาท

พื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (คาอุปกรณการเรียน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5
 ป) อัตราคนละ 200 บาท/ป  
        1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนอง
บัว  ตั้งไว้  17,000 บาท
        2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก  ตั้งไว้  11,400  บาท
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2786 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 90 ลําดับที่ 18 
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) จํานวน 695,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  อัตราคนละ 20
 บาท/คน จํานวน 245 วัน  
        1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนอง
บัว  ตั้งไว้  416,500 บาท
        2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก  ตั้งไว้ 279,300  บาท
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2786 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 89 ลําดับที่ 15 

ค่าวัสดุ รวม 1,075,260 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน  เชน  กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ  เครื่องเย็บ
กระดาษ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้
กวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้อง
ชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,000,260 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก ร.ร
. สังกัดสพฐ. ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่ อปท. จัดตั้งขึ้นเองและรับถายโอน
ภารกิจ อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน  
        1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนอง
บัว (85 คน)  
        2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก  (57 คน)
        3.  ร.ร.บ้านหินแหโนนเมืองน้อย (78 คน)
        4.  ร.ร.บ้านหนองปลาเข็ง (67 คน)
        5.  ร.ร.บ้านคุยเชือก (63 คน)
        6.  ร.ร.บ้านคุยแพง (45 คน)
        7.  ร.ร.บ้านกอกหนองผือ (127 คน)
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2786 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 89 ลําดับที่ 15 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  หรือคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงาน
คอมพิวเตอร  เชน ตลับหมึก แผนดิสท  ฯลฯ  ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 41,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บแฟมเอกสาร 40 ชอง จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟมเอกสาร 40
 ชอง จํานวน 1 หลัง ราคาตัวละ  6ุ,000 บาท (ตามแบบ อบต
.หนองบัวกําหนด)  เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะตามที่มีในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด 
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        1)  เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น ชั้นละ 10 ชอง
        2)  มีล้อเลื่อน
        -  เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อ
การจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตของ อปท
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 127 ลําดับที่ 10
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศนแบบ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิก
เซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
        1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1366 x 768  พิกเซล แบบ Smart TV 
        2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ํา 32 นิ้ว 
        3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
        4) สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได้ (Smart TV) 4) ชอง
ตอ HDMI ไมน้อยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพและ
เสียง
        5) ชองตอ USB ไมน้อยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพเพลง
และภาพยนตร 
        6) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
 -  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบ
ประมาณ ประกาศเมื่อ ธันวาคม 2561
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 126 ลําดับที่ 2
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน* (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน*(จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาทตาม
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        -  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
        -  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
ขนาดไมน้อยกวา 4 GB หรือ
        -  มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความ
จุไมน้อยกวา 1 TB ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
        -  มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
        -  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
        -  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง
        -  มีแปนพิมพและเมาส
        -  มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
        -  เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วัน
ที่ 15  มีนาคม 2562
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 126 ลําดับที่ 5 
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เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดําชนิด Network แบบที่1 (28 
หน้า/นาที)

จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือLED 
ขาวดําชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที) จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,900 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        -  มีความละเอียดในการพิมพไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi  
        -  มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 28 หน้าตอนาที (ppm) 
        -  สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
        -  มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB 
        -  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
        -  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อย กวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
        -  มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน 
        -  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
        -  เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วัน
ที่ 15  มีนาคม 2562
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 127 ลําดับที่ 8
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,540,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,540,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบ้านกอกหนองผือ จํานวน 508,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเป็นคาอาหารกลางวันให้แกโรงเรียนบ้านกอกหนอง
ผือ อัตรามื้อละ 20 บาท/คน จํานวน 200 วัน
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2786 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 90 ลําดับที่ 17 

โครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบ้านคุยเชือก จํานวน 252,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเป็นคาอาหารกลางวันให้แกโรงเรียนบ้านคุย
เชือก อัตรามื้อละ 20 บาท/คน จํานวน 200 วัน
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2786 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 90 ลําดับที่ 17 
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โครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบ้านคุยแพง จํานวน 180,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเป็นคาอาหารกลางวันให้แกโรงเรียนบ้านคุย
แพง อัตรามื้อละ 20 บาท/คน จํานวน 200 วัน
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2786 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 90 ลําดับที่ 17 

โครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง จํานวน 268,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเป็นคาอาหารกลางวันให้แกโรงเรียนบ้านหนองปลา
เข็ง อัตรามื้อละ 20 บาท/คน จํานวน 200 วัน
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2786 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 90 ลําดับที่ 17 
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โครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบ้านหินแหโนนเมืองน้อย จํานวน 312,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเป็นคาอาหารกลางวันให้แกโรงเรียนบ้านหินแหโนน
เมืองน้อย อัตรามื้อละ 20 บาท/คน จํานวน 200 วัน
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2786 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 90 ลําดับที่ 17 

อุดหนุนโครงการแขงชันกีฬา ลําน้ําชีเกมส) จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการแขงขันกีฬา ลําน้ําชีเกมส ให้แก
โรงเรียน ภายใต้ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาลําน้ําชี
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 91 ลําดับที่ 19

อุดหนุนโครงการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ให้แก
โรงเรียน ภายใต้ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาลําน้ําชี
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 91 ลําดับที่ 20
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,329,640 บาท

งบบุคลากร รวม 821,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 821,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 138,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปพนักงานสวนตําบลที่ได้เลื่อนขั้นเงิน
เดือน และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการองคการบริหาร
สวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม  จํานวนอัตราตามแผนอัตรา
กําลัง และการปรับปรุงแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองบัว ตั้งจายไว้ 12 เดือน
        1.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 138,120  บาท
        -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการองคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวน
ตําบล 
ตั้งจายไว้ 12 เดือน
        -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2558 
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจาย
เงินเพิ่มการครองชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
สวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ข้อ 3 (ข้อ 6/2) ลงวันที่ 17
 กุมภาพันธ 2558
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 575,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง ของ อบต.หนองบัว  จํานวนอัตราตามแผน
อัตรากําลัง และการปรับปรุงแผนอัตรากําลังขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองบัว  ตั้งจายไว้ 12 เดือน
        1.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ตั้งไว้  575,520
  บาท
        -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจายไว้ 12 เดือน  
        1. กองสาธารณศุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 84,000  บาท
        -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2558 
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจาย
เงินเพิ่มการครองชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
สวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ข้อ 3 (ข้อ 6/2) ลงวันที่ 17
 กุมภาพันธ 2558
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งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มีการดําเนิน
งานบรรลุตามเกณฑตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการประจําป และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด
        1.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตั้งไว้  50,000 บาท
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติ และวันหยุดราชการ
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานสวน
ตําบลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ
        1.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตั้งไว้   5,000  บาท
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
        -  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548  ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการจัดทําปายประชาสัมพันธตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการในการจัดทําปายประชา
สัมพันธ ข้อมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการประกันภัยรถราชการ ภาคบังคับ 
(พรบ.) สําหรับรถยนต EMS และรถบรรทุกขยะ
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยว
กับการเบิกจายคาใช้จายในการประกันภัยรถราชการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียมตาง ๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาที่ได้รับอนุญาตของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองบัว หรือผู้
ชวยปฏิบัติราชการของ อบต.หนองบัว โดยได้รับอนุญาตหรือมีคํา
สั่งแตงตั้งเป็นลายลักษณอักษร หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือการเดินทางไปราชการตามนโยบายของ
อําเภอ จังหวัด และรัฐบาลในกิจกรรมอื่น ทั้งนี้เป็นไปตามสิทธิ
หรือกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติ
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้บํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ แยกเป็น
        1.  คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ ตาง ๆ
 เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร รถยนต เครื่องปรับ
อากาศ เป็นต้
        2.  คาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน
อื่น เชน อาคาร โรงเรือน วัสดุอุปกรณตางๆ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก  ที่ มท 0808.22/ว1134   ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน  เชน  กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ  เครื่องเย็บ
กระดาษ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งวัสดุยานพาหนะและขนสง อุปกรณ เครื่อง
อะไหลตาง ๆ ที่ใช้กับรถยนต เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน น๊อต ยาง
นอก ยางใน ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับใช้กับรถยนต EMS และรถ
บรรทุกขยะ เป็นต้น
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกัน สี กระดาษ
โปสเตอร รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ซึ่งโดย
สภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คา
ภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  หรือคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงาน
คอมพิวเตอร  เชน ตลับหมึก แผนดิสท  ฯลฯ  ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 118,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1
 ตัว  ราคาตัวละ 2,000 บาท (ตามแบบ อบต.หนองบัว
กําหนด)  เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะตามที่มีในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด 
        -  เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อ
การจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตของ อปท
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 151 ลําดับที่ 81

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
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สวน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง  ราคา
เครื่องละ 28,000 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
        1)  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
        2)  ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง 
        3)  เครื่องปรับอากาศที่สามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟา เบอร 5 
        4)  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียว
กัน 
        5)  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
        6)  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3
) นอกเหนือจากการพิจารณา ด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
ลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
        7)  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
            (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณดังนี้ สวิตช1
 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม
เกิน 15 เมตร 
        8)  คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงคาติดตั้ง
แยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
            (1)  ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
                    ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
                    ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
            (2)  ชนิดตู้ตั้งพื้น
                    ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
                    ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
            (3) ชนิดติดผนัง 
                    ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู  3,000 บาท
        -  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบ
ประมาณ ประกาศเมื่อ ธันวาคม 2561
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 157 ลําดับที่ 90
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ตู้เหล็กบานเลื่อน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จํานวน 2
 ตัว  ราคาตัวละ 5,000 บาท (ตามแบบ อบต.หนองบัว
กําหนด)  เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะตามที่มีในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด 
        -  เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อ
การจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตของ อปท
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 157 ลําดับที่ 91

โต๊ะทํางาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1
 ตัว  ราคาตัวละ 5,000 บาท (ตามแบบ อบต.หนองบัว
กําหนด)  เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะตามที่มีในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด 
        -  เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อ
การจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตของ อปท
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 151 ลําดับที่ 81
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One ส าหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
        -  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย 
        -  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 3 MB 
        -  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
ขนาดไมน้อยกวา 4 GB 
        -  มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความ
จุไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
        -  มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย 
        -  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
        -  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง 
        -  มีแปนพิมพและเมาส 
        -  มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21
 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
        -  สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
        -  เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วัน
ที่ 15  มีนาคม 2562
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 155 ลําดับที่ 87
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,029,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 829,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 639,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย จํานวน 549,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานอาสาสมัครกู้ชีพกู้
ภัย 
ของ อบต.หนองบัว
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3
/ว2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 เรื่อง การดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการณรงคปองกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคปองกันโรคไข้เลือด
ออก สําหรับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปองกันโรคไข้เลือด
ออก การจัดกิจกรรมรณรงค การรณงคทําความสะอาดและ
จัดการกับแหลงเพาะพันธยุงลาย โดยจายเป็นคาใช้จาย เชน คา
ปายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่อง
เขียน อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้
จายอน ๆ ที่จําเป็น
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 97 ลําดับที่ 2
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โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าสําหรับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า โดยจายเป็นคาใช้จาย เชน คาปายโครงการ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใช้จายอน ๆ ที่จําเป็น
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข คร้งที่ 1 (พ.ศ. 2561
 - 2565) อบต.หนองบัว หน้า 9 ลําดับที่ 9

โครงการอบรมหนวยกู้ชีพกู้ภัย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมหนวยกู้ชีพกู้ภัย สําหรับ
การอบรมให้ความรู้แกอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยของ อบต.หนอง
บัว ให้สามารถปฏิบัติงานได้อยางถูกต้อง และเกิดความปลอดภัย
แกประชาชนผู้รับบริการ โดยจายเป็นคาใช้จาย เชน คาปาย
โครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอน ๆ ที่จําเป็น
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561
 - 2565) อบต.หนองบัว หน้า 9 ลําดับที่ 10
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ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย
        1.  น้ํายาเคมีสําหรับฉีดพนยุงลาย  ตั้งไว้ 50,000 บาท
        2.  ทรายอะเบท  ตั้งไว้  60,000 บาท
        3.  วัคซีนและเวชภัณฑในการปองกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้ง
ไว้ 40,000 บาท
        4.  เวชภัณฑและเคมีภัณฑด้านการ
แพทย เชน แอลกอฮอล น้ํายาตาง ๆ เข็มเจาะเลือด กระเปา
ยา ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท
        - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
        -  เป็นไปตามหน้งสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เงินอุด
หนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ชุดปฏิบัติงานของอาสา
สมัครกู้ชีพกู้ภัยของ อบต.หนองบัว 
        -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 110 ลําดับที่ 8
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดําริ ม.1 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ให้แก บ้านหนองผือ หมู
ที่ 1
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 100 ลําดับที่ 13

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดําริ ม.10 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ให้แก บ้านหนองผือ หมู
ที่ 10
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 100 ลําดับที่ 14
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โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดําริ ม.2 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ให้แก บ้านกอก หมูที่ 2
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 101 ลําดับที่ 15

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดําริ ม.3 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ให้แก บ้านคุยเชือก หมูที่ 3
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 101 ลําดับที่ 16
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โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดําริ ม.4 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ให้แก บ้านคุยแพง หมูที่ 4
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 102 ลําดับที่ 17

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดําริ ม.5 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ให้แก บ้านโนนเมือง
น้อย หมูที่ 5
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 102 ลําดับที่ 18
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โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดําริ ม.6 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ให้แก บ้านโนนหินแห หมู
ที่ 6
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 103 ลําดับที่ 19

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดําริ ม.7 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ให้แก บ้านหนองปลา
เข็ง หมูที่ 7
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 103 ลําดับที่ 20
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โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดําริ ม.8 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ให้แก บ้านหนองปลา
เข็ง  หมูที่ 8
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 104 ลําดับที่ 21

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดําริ ม.9 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ให้แก บ้านคุยเชือก หมูที่ 9
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 104 ลําดับที่ 22
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 733,660 บาท

งบบุคลากร รวม 561,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 561,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 317,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปพนักงานสวนตําบลที่ได้เลื่อนขั้นเงิน
เดือน และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการองคการบริหาร
สวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม  จํานวนอัตราตามแผนอัตรา
กําลัง และการปรับปรุงแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองบัว ตั้งจายไว้ 12 เดือน
        1.  กองสวัสดิการสังคม  ตั้งไว้  317,640 บาท
        -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการองคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 244,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง ของ อบต.หนองบัว  จํานวนอัตราตามแผน
อัตรากําลัง และการปรับปรุงแผนอัตรากําลังขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองบัว  ตั้งจายไว้ 12 เดือน
        1.  กองสวัสดิการสังคม   ตั้งไว้  244,320  บาท 
        -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
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งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มีการดําเนิน
งานบรรลุตามเกณฑตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการประจําป และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติ และวันหยุดราชการ
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านสําหรับพนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านได้ตามระเบียบฯ ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านหรือคา
ผอนชําระเงินกู้
        1.  กองสวัสดิการสังคม  ตั้งไว้  60,000  บาท
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชา
บ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 
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ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียมตาง ๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาที่ได้รับอนุญาตของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองบัว หรือผู้
ชวยปฏิบัติราชการของ อบต.หนองบัว โดยได้รับอนุญาตหรือมีคํา
สั่งแตงตั้งเป็นลายลักษณอักษร หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือการเดินทางไปราชการตามนโยบายของ
อําเภอ จังหวัด และรัฐบาลในกิจกรรมอื่น ทั้งนี้เป็นไปตามสิทธิ
หรือกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติ
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตําบลหนองบัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตําบล
หนองบัว เชน คาสํารวจและบันทึกข้อมูล จปฐ. ฯลฯ
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 117 ลําดับที่ 5
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้บํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ แยกเป็น
        1.  คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ ตาง ๆ
 เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร รถยนต เครื่องปรับ
อากาศ เป็นต้น
        2.  คาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน
อื่น เชน อาคาร โรงเรือน วัสดุอุปกรณตางๆ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก  ที่ มท 0808.22/ว1134   ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน  เชน  กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ  เครื่องเย็บ
กระดาษ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  หรือคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงาน
คอมพิวเตอร  เชน ตลับหมึก แผนดิสท  ฯลฯ  ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 11,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2
 หลัง ราคาหลังละ 5,500 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
        1)  มีมือจับชนิดบิด
        2)  มีแผนชั้นปรับระดับ
        3)  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
        -  เป็นตามไปบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบ
ประมาณ ประกาศเมื่อ ธันวาคม 2561
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว  หน้า 129 ลําดับที่ 22
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 700 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        -  สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ไรด้
        -  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz
        -  สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 
ได้
        -  สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่
ใช้แรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็น
อยางน้อย
        -  เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วัน
ที่ 15  มีนาคม 2562
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว  หน้า 157 ลําดับที่ 94
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ  เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียน
และอุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น 
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว หน้า 114 ลําดับที่ 2

โครงการสงเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมและพัฒนาผู้สูง
อายุ  เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น 
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว หน้า 114 ลําดับที่ 1
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงทางลาดและที่จอดรถสําหรับคนพิการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงทางลาดและที่จอดรถ
สําหรับคนพิการ ขนาด กว้าง 7 เมตร ยาว 7 เมตร พร้อมปายที่
จอดรถสําหรับผู้พิการ จํานวน 2 ปาย ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลหนองบัวกําหนด
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว  หน้า 114 ลําดับที่ 3

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,505,380 บาท

งบบุคลากร รวม 1,224,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,224,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 735,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปพนักงานสวนตําบลที่ได้เลื่อนขั้นเงิน
เดือน และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการองคการบริหาร
สวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม  จํานวนอัตราตามแผนอัตรา
กําลัง และการปรับปรุงแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองบัว ตั้งจายไว้ 12 เดือน
        1.  กองชาง  ตั้งไว้  บาท  735,960  บาท
        -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการองคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก พนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหนง ตั้งจายไว้ 12 เดือน
        1.  ผอ.กองชาง  ระดับต้น  อัตราเดือนละ  3,500  บาท
        -  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
        -  เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 410,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง ของ อบต.หนองบัว  จํานวนอัตราตามแผน
อัตรากําลัง และการปรับปรุงแผนอัตรากําลังขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองบัว  ตั้งจายไว้ 12 เดือน
        1.  กองชาง     ตั้งไว้  410,520  บาท
        -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจายไว้ 12 เดือน  
        1.  กองชาง  ตั้งไว้  36,000  บาท
        -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2558 
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจาย
เงินเพิ่มการครองชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
สวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ข้อ 3 (ข้อ 6/2) ลงวันที่ 17
 กุมภาพันธ 2558
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งบดําเนินงาน รวม 211,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 126,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มีการดําเนิน
งานบรรลุตามเกณฑตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการประจําป และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาเชาบ้าน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านสําหรับพนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านได้ตามระเบียบฯ ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านหรือคา
ผอนชําระเงินกู้
        1.  กองชาง   ตั้งไว้  96,000  บาท
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชา
บ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับผู้บริหาร และ
พนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ
        1.  กองชาง  ตั้งไว้  10,000 บาท
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
        -  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548  ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียมตาง ๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาที่ได้รับอนุญาตของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองบัว หรือผู้
ชวยปฏิบัติราชการของ อบต.หนองบัว โดยได้รับอนุญาตหรือมีคํา
สั่งแตงตั้งเป็นลายลักษณอักษร หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือการเดินทางไปราชการตามนโยบายของ
อําเภอ จังหวัด และรัฐบาลในกิจกรรมอื่น ทั้งนี้เป็นไปตามสิทธิ
หรือกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติ
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้บํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ แยกเป็น
        1.  คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ ตาง ๆ
 เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร รถยนต เครื่องปรับ
อากาศ เป็นต้
        2.  คาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน
อื่น เชน อาคาร โรงเรือน วัสดุอุปกรณตางๆ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก  ที่ มท 0808.22/ว1134   ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน  เชน  กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ  เครื่องเย็บ
กระดาษ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เพื่อใช้เกี่ยวกับงาน
ชาง  เชน เลื่อยลันตา ค้อน เวอรเนีย เลื่อยตัดเหล็ก ตลับ
เมตร กรรไกรตัดเหล็ก ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  หรือคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงาน
คอมพิวเตอร  เชน ตลับหมึก แผนดิสท  ฯลฯ  ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ : 27/2/2563  15:02:43 หน้า : 104/144



งบลงทุน รวม 69,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2
 ตัว  ราคาตัวละ 2,000 บาท (ตามแบบ อบต.หนองบัว
กําหนด)  เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะตามที่มีในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด 
        -  เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อ
การจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตของ อปท
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 149 ลําดับที่ 72
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โต๊ะทํางาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 2
 ตัว  ราคาตัวละ 5,000 บาท (ตามแบบ อบต.หนองบัว
กําหนด)  เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะตามที่มีในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด 
        -  เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อ
การจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตของ อปท
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว  หน้า 149 ลําดับที่ 69

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19
 นิ้ว) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน*(จอภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาทตาม
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        -  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
        -  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
        -  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
        1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
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หนวยความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
        2)  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
        3)  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อย
กวา 2 GB
        -  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
ขนาดไมน้อยกวา 4 GB
        -  มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความ
จุไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
        -  มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
        -  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง
        -  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง
        -  มีแปนพิมพและเมาส
        -  มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
        -  เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วัน
ที่ 15  มีนาคม 2562
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว  หน้า 148 ลําดับที่ 68

เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดําชนิด Network แบบที่1 (28 
หน้า/นาที)

จํานวน 8,900 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือLED 
ขาวดําชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที) จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,900 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        -  มีความละเอียดในการพิมพไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi  
        -  มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 28 หน้าตอนาที (ppm) 
        -  สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
        -  มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB 
        -  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
        -  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อย กวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
        -  มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน 
        -  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
        -  เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วัน
ที่ 15  มีนาคม 2562
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 149 ลําดับที่ 71

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 25,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

รายจายคาออกแบบ คาควบคุมงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงาน ที่จายให้
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง 
        -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561
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งานไฟฟ้าถนน รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการปักเสาพาดสายไฟฟา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการปักเสาพาดสาย
ไฟฟา ในการซอมแซมไฟฟาสองสวางภายในหมูบ้าน

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน  ฟวส สวิทซ
ไฟฟา สายไฟ หลอดไฟ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
        -  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้บริการสถานที่ในการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการใช้บริการการนําขยะไปกําจัดที่บอ
กําจัดขยะมูลฝอย เนื่องจาก อบต.หนองบัวไมมีสถานที่ในการ
กําจัดขยะมูลฝอย (หนวยงานผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม) 
        -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
        -  เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการ
มูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
อบต.หนองบัว หน้า 106 ลําดับที่ 1
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงคการคัดแยกขยะกอนทิ้ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคการคัดแยกขยะกอน
ทิ้ง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น (หนวยงานผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
อบต.หนองบัว หน้า 106 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ภาชนะรองรับขยะ และถังขยะแยกประเภท
ตาง ๆ
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 345,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการน้ําทิ้งน้ําเสียในครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับพนักงาน พนักงานจาง และสมาชิกสภา อบต.หนอง
บัว เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว หน้า 106 ลําดับที่ 5

งบลงทุน รวม 325,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 325,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างขยายผิวถนน คสล. พร้อมกอสร้างรางระบายน้ํา 
และวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก คสล.

จํานวน 236,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการกอสร้างขยายผิวถนน คสล
. พร้อมกอสร้างรางระบายน้ํา และวางทอระบายน้ําพร้อมบอ
พัก คสล. 
        -  กอสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 39.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 118.50 ตาราง
เมตร
        -  กอสร้างรางระบายน้ํา (ชนิดรางตื้น) กว้าง 0.75
 เมตร ยาว 39.5 เมตร และบอพัก คสล. จํานวน 7 บอ พร้อมปาย
โครงการ (ตามแบบ อบต.หนองบัว)
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว  หน้า 49 ลําดับที่ 1
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โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. หมูที่ 2 จํานวน 89,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการวางทอระบายน้ํา คสล. หมูที่ 2
 จากหน้าวัดจันทราราม ถึงหนองสีเสียด
        -  วางทอระบายน้ํา คสล. ชั้น 3 ขนาด    0.40
 เมตร จํานวน 53 ทอน และบอพัก คสล. จํานวน 5 บอ ความยาว
รวมไมน้อยกวา 56 เมตร พร้อมกําแพงปากทอ 1 จุด (ตาม
แบบ อบต.หนองบัว)
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561
 - 2565) อบต.หนองบัว  หน้า 8 ลําดับที่ 17

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปกปองสถาบันสําคัญของ
ชาติ เชน คาปายไวนิล คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง (หนวยงานผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว หน้า 113 ลําดับที่ 4
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โครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว โดยจายเป็น คาปายไวนิล คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง (หนวยงานผู้รับ
ผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว หน้า 98 ลําดับที่ 5

โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาว
บ้าน  เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น (หนวยงานผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 113 ลําดับที่ 3
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โครงการรณรงคปองกันโรคเอดส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคปองกันโรคเอดส การ
จัดกิจกรรมรณรงคให้ความรู้ การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
เอดส สําหรับเด็กและเยาวชน โดยจายเป็นคาใช้จาย เชน คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น (หนวยงานผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว หน้า 97 ลําดับที่ 3

โครงการรณรงคและปองกันการระบาดของยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคและปองกันการระบาด
ของยาเสพติด เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น (หนวยงานผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด)
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว หน้า 113 ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมการขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการขับขี่ปลอดภัยด้วย
วินัยจราจร เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น (หนวยงานผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561
 - 2565) อบต.หนองบัว หน้า 9 ลําดับที่ 11

โครงการสงเสริมสถาบันครอบครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมสถาบันครอบ
ครัว เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น (หนวยงานผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม)
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 116 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น (หนวยงานผู้รับผิดชอบ กองสงเสริมการเกษตร)
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 84 ลําดับที่ 4
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โครงการสนับสนุนและสงเสริมเพื่อพัฒนาสตรี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนและสงเสริมเพื่อ
พัฒนาสตรี เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น (หนวยงานผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม)
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 116 ลําดับที่ 2

โครงการสร้างเด็กสร้างอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสร้างเด็กสร้างอาชีพ เชน คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น (หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม)
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 116 ลําดับที่ 4

โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ชุมชน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น (หนวยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 97 ลําดับที่ 4
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โครงการหน้าบ้านนามอง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการนาบ้านนามอง เชน คาปายไว
นิล คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง (หนวย
งานผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 97 ลําดับที่ 1

โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น (หนวยงานผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561
 - 2565) อบต.หนองบัว หน้า 9 ลําดับที่ 12

โครงการอบรมอาชีพให้แกราษฎรตําบลหนองบัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมอาชีพให้แกราษฎรตําบล
หนองบัว เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น  (หนวยงานผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม)
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 82 ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน (อําเภอโกสุมพิส้ย) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการตามโครงการฝึกอบรมลูกเสือ
ชาวบ้าน (อําเภอโกสุมพิสัย) 
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวท้องถิ่น พ.ศ.2559
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561
 - 2565)
อบต.หนองบัว หน้า 3 ลําดับที่ 11

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอุดหนุนกลุมอาชีพ (กลุมโรงสีชุมชน) บ้านหนองผือ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการสนับสนุนกลุมอาชีพ ให้
แก กลุมโรงสีชุมชน บ้านหนองผือ
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวท้องถิ่น พ.ศ.2559
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว หน้า 82 ลําดับที่ 3
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาตําบลหนองบัว จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬาตําบลหนอง
บัว เชน คาปายโครงการ คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม คา
เตรียมสนามการแขงขัน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาอุปกรณ
กีฬา คาโลหหรือถ้วยรางวัล เงินรางวัล คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว หน้า 94 ลําดับที่ 1

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 155,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประเพณีท้องถิ่นบุญคูณลาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประเพณีท้องถิ่นบุญคูณ
ลาน เชน คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว หน้า 92 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ : 27/2/2563  15:02:44 หน้า : 119/144



โครงการประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประเพณีทอดเทียนเข้า
พรรษา เชน คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาใช้จายทางศาสนา และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว หน้า 92 ลําดับที่ 2

โครงการประเพณีวันสงกรานตและวันผู้สูงอายุตําบลหนองบัว จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประเพณีวันสงกรานตและวันผู้
สูงอายุตําบลหนองบัว เชน คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จายทางศาสนา และคา
ใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 92 ลําดับที่ 1

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

โครงการ "มหกรรมข้าวคูณลาน แขงขันหุนฟางลิง ของอําเภอโกสุม
พิสัย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ "มหกรรมข้าวคูณลาน แขงขัน
หุนฟางลิง ของอําเภอโกสุมพิสัย ให้แกอําเภอโกสุมพิสัย
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบ
ต.หนองบัว  หน้า 92 ลําดับที่ 4 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,843,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,843,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,843,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้านนายนิพนธ บุญแย้ม ถึงบ้าน
นายสายัญ ทาพา ม.8

จํานวน 191,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้าน
นายนิพนธ บุญแย้ม ถึงบ้านนายสายัญ ทาพา ม.8 
        -  กอสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม
น้อยกวา 304.00 ตารางเมตร พร้อมปายโครงการ (ตามแบบ อบ
ต.หนองบัว)
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 64 ลําดับที่ 62

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 1 จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 1
 จากบ้านนางคําปุ่น  ถึงคลองสงน้ําชลประทาน     
        -  กอสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม
น้อยกวา 255.00 ตารางเมตร พร้อมปายโครงการ (ตามแบบ อบ
ต.หนองบัว)
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว  หน้า 52 ลําดับที่ 17

วันที่พิมพ : 27/2/2563  15:02:44 หน้า : 121/144



โครงการกอสร้างยกระดับถนน คสล. จากบ้านนายบุญทัน ดวงปา
โคตร ถึง หน้าวัดสุวรรณาราม ม.10

จํานวน 176,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการกอสร้างยกระดับถนน คสล
. จากบ้านนายบุญทัน ดวงปาโคตร ถึง หน้าวัดสุวรรณาราม ม
.10        
        -  กอสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม
น้อยกวา 295.00 ตารางเมตร พร้อมปายโครงการ (ตามแบบ อบ
ต.หนองบัว)
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 60 ลําดับที่ 45

โครงการกอสร้างรั้วศูนยพัฒนาเด็ก อบต.หนองบัว จํานวน 289,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการกอสร้างรั้วศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หนองบัว
        -  กอสร้างรั้ว ความยาว 96.60 เมตร พร้อมประตูรั้ว ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร จํานวน 2 บาน (ตามแบบ อบต.หนองบัว)
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
อบต.หนองบัว  หน้า 65 ลําดับที่ 66 และ 67

โครงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค 
        -  ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 4.00
 เมตร (ตามแบบ อบต.หนองบัว)
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว  หน้า 45 ลําดับที่ 2

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (คา K)
        -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร ม. 6 จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําเลียง
พืชผลทางการเกษตร ม. 6 จากจุดเดิม บ้านนายจีระพันธ  สุ
วอ ถึง สะพานขาว 9R   โดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ ขนาดกว้าง 3 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ความยาวรวม 95
 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา 285 ตารางเมตร ปริมาณ
หินคลุกไมน้อยกวา 28.50 ลูกบาศกเมตร
      

โครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.1 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทาง
การเกษตร ม.1 โดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 3
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ความยาวรวม 450 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา 1,350.00 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไม
น้อยกวา 135.00 ลูกบาศกเมตร
        จุดที่  1  เริ่มจาก บ้านนางลํายวน  ครูพิพรม ถึงที่นางละมุ
ล  สีดวงมาลัย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร
        จุดที่  2  เริ่มจาก บ้านนางเสถียน โสดาล้วน ถึง บ้านนาง
ทองแดง  ดวงสีทา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร
        จุดที่  3  เริ่มจาก นานายทรงเดช  โสธร ถึง นานางทองสร
 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว หน้า 51 ลําดับที่ 10
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โครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.10 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทาง
การเกษตร ม.10 โดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ขนาด
กว้าง 3 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ความยาวรวม 450
 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา 1,350.00 ตาราง
เมตร ปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 135.00 ลูกบาศกเมตร
        จุดที่  1  เริ่มจาก บ้านนายนิคม  ศิรินามมนตรี ถึง บ้าน
นางอุบล  มีพานทอง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร
        จุดที่  2  เริ่มจาก นานายบุญมา ถึง นานายทา  พาบจันทร
ดา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 245 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
        จุดที่  3  เริ่มจาก นานายไสว  เหลาดี ถึง นานาย
วิชัย  น้อยผาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 75 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า  6ุ0 ลําดับที่ 47

โครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.2 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทาง
การเกษตร ม.2 โดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 3
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ความยาวรวม 450 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา 1,350.00 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไม
น้อยกวา 135.00 ลูกบาศกเมตร
        จุดที่  1  เริ่มจาก ประตูระบายน้ํา ถึง นานางแก้วบอ  ศรี
พลเงิน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร
        จุดที่  2  เริ่มจาก นานายสนอง  สวางศรี  ถึง นานาง
สําลี  แบนอภัยขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร
        จุดที่  3  เริ่มจาก นานายอาวุฒิ  ประสพมงคล ถึง สะพาน
ไม้ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
        จุดที่  4  เริ่มจาก นานายหนูกลวย ถึง นานางอภัย  ทอง
มา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 52 ลําดับที่ 15
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โครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.3 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทาง
การเกษตร ม.3 โดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 3
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ความยาวรวม 450 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา 1,350.00 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไม
น้อยกวา 135.00 ลูกบาศกเมตร
        จุดที่  1  เริ่มจาก ถนนสายบ้านกูทอง - เขื่อน ถึง วัดบ้าน
คุยเชือก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว หน้า 53 ลําดับที่ 20

โครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.4 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทาง
การเกษตร ม.4 โดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 3
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ความยาวรวม 450 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา 1,350.00 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไม
น้อยกวา 135.00 ลูกบาศกเมตร
        จุดที่  1  เริ่มจาก สามแยกลงบึงกลาง ถึง นานาย
ณรงค  โพธิ์รุกข ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร
        จุดที่  2  เริ่มจากนานายบัวพัน  อุดสา ถึง นานาย
ประวัติ หานิเทศ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร
        จุดที่  3  เริ่มจาก นานายคําตัน อัตรัง ถึง นานายวินัย สิ
มออน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว หน้า 53 ลําดับที่ 21
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โครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.5 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทาง
การเกษตร ม.5 โดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 3
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ความยาวรวม 450 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา 1,350.00 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไม
น้อยกวา 135.00 ลูกบาศกเมตร
        จุดที่  1  เริ่มจาก ที่นางสถิต  แบงสันเที้ยะ ถึง ที่นางสาย
ยนต  ชนะบุญขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร
        จุดที่  2  เริ่มจาก นานายปรีชา  โคตรภูธร ถึง นานาย
ชาย  สีดาเกี้ยม  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว หน้า 56 ลําดับที่ 30

โครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.6 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทาง
การเกษตร ม.6 โดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 3
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ความยาวรวม 450 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา 1,350.00 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไม
น้อยกวา 135.00 ลูกบาศกเมตร
        จุดที่  1  เริ่มจาก บ้านนางบุญโฮม  รัตนแสง  ถึง นานาง
สมบัติ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร
        จุดที่  2  เริ่มจาก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถึง สะพานข้าม
คลอง 9R ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 58 ลําดับที่ 39
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โครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.7 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทาง
การเกษตร ม.7 โดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 3
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ความยาวรวม 450 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา 1,350.00 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไม
น้อยกวา 135.00 ลูกบาศกเมตร
        จุดที่  1  เริ่มจาก นานายทองพูล  พันธะชุม ถึง นาพอ
ทอง  สีกุญจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร
        จุดที่  2  เริ่มจาก นานายประเสริฐ  จันทะนนท ถึง นานาย
วีระยุทธ มูลพิลึก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 59 ลําดับที่ 42

โครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.8 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทาง
การเกษตร ม.8 โดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 3
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ความยาวรวม 450 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา 1,350.00 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไม
น้อยกวา 135.00 ลูกบาศกเมตร
        จุดที่  1  เริ่มจาก นานายคํามุกข  จําปาบุรี ถึง นานางพิ
ลาบ  ประพันธ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 225  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร
        จุดที่  2  เริ่มจาก นานายประสิทธิ์ ราชเจริญ ถึง นานายอํา
พร  เหลาภักดี ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร
       -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 59 ลําดับที่ 44
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โครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.9 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทาง
การเกษตร ม.9 โดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 3
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ความยาวรวม 450 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา 1,350.00 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไม
น้อยกวา 135.00 ลูกบาศกเมตร
        จุดที่  1  เริ่มจาก นาพอเพลา  พาโนมัย ถึง นานาย
สนั่น  สัสวิระ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร
        จุดที่  2  เริ่มจาก camp ชลประทาน ถึง นาพอเขียว  พา
โนมัย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 225  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร
       -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 59 ลําดับที่ 43

โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวน
ตําบลหนองบัว

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 
            กั้นห้องเรียนผนังอลูมิเนียมติดกระจกใส และผนัง
ยิปซัมบอรด ขนาดความสูงถึงฝาเพดาน ยาว 25.50 เมตร ปริมา
ณพื้นที่ไมน้อยกวา 76.50 ตารางเมตร พร้อมประตูบานเลื่อน
จํานวน 3 ชุด และมุ้งลวด-เหล็กดัด (ตามแบบ อบต.หนองบัว)
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 68 ลําดับที่ 79

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน 
        -  กั้นห้องผนังอลูมิเนียมติดกระจกภายใน และผนัง
ยิปซั่มบอรด ขนาดความสูงถึงฝาเพดาน ยาว 32.00
 เมตร ปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา 88 ตารางเมตร พร้อมประตูหน้า
ตางอลูมิเนียม จํานวน 6 ชุด (ตามแบบ อบต.หนองบัว)
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 50 ลําดับที่ 4
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โครงการปูกระเบื้องพื้นอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปูกระเบื้องพื้นอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก 
        -  งานปูกระเบื้องพื้นอาคาร ขนาดพื้นที่ไมน้อยกวา 86.25
 ตารางเมตร
        -  งานเทพื้นคอนกรีต ขนาดพื้นที่คอนกรีตไมน้อย
กวา 86.25 ตารางเมตร หนา 0.05  เมตร (ตามแบบ อบต.หนอง
บัว)
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561
 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 6 ลําดับที่ 70

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 568,720 บาท

งบบุคลากร รวม 367,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 367,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 180,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปพนักงานสวนตําบลที่ได้เลื่อนขั้นเงิน
เดือน และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการองคการบริหาร
สวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม  จํานวนอัตราตามแผนอัตรา
กําลัง และการปรับปรุงแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองบัว ตั้งจายไว้ 12 เดือน
        1.  กองสงเสริมการเกษตร  ตั้งไว้  238,560 บาท
        -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการองคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)  
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 187,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง ของ อบต.หนองบัว  จํานวนอัตราตามแผน
อัตรากําลัง และการปรับปรุงแผนอัตรากําลังขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองบัว  ตั้งจายไว้ 12 เดือน
        1.  กองสงเสริมการเกษตร   ตั้งไว้  187,200 บาท
        -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มีการดําเนิน
งานบรรลุตามเกณฑตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการประจําป และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด
        1.  กองสงเสริมการเกษตร  ตั้งไว้  20,000  บาท
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557)   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติ และวันหยุดราชการ
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับผู้บริหาร และ
พนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ
        1.  กองสงเสริมการเกษตร  ตั้งไว้  5,000 บาท
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
        -  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548  ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียมตาง ๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาที่ได้รับอนุญาตของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองบัว หรือผู้
ชวยปฏิบัติราชการของ อบต.หนองบัว โดยได้รับอนุญาตหรือมีคํา
สั่งแตงตั้งเป็นลายลักษณอักษร หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือการเดินทางไปราชการตามนโยบายของ
อําเภอ จังหวัด และรัฐบาลในกิจกรรมอื่น ทั้งนี้เป็นไปตามสิทธิ
หรือกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติ
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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โครงการสงเสริมการทําการเกษตรอินทรีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการทําการเกษตร
อินทรีย เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น (หนวยงานผู้รับผิดชอบ กองสงเสริมการเกษตร)
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว หน้า 84 ลําดับที่ 5

โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสาร
พิษเชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น (หนวยงานผู้รับผิดชอบ กองสงเสริมการเกษตร)
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 85 ลําดับที่ 9

โครงการสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการปลูกพืช
สมุนไพร เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น (หนวยงานผู้รับผิดชอบ กองสงเสริมการเกษตร)
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 84 ลําดับที่ 6
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โครงการสงเสริมและปองกันโรคระบาดในด้านปศุสัตว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมและปองกันโรคระบาด
ในด้านปศุสัตว เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น (หนวยงานผู้รับผิดชอบ กองสงเสริมการเกษตร)
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 85 ลําดับที่ 8

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน  เชน  กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ  เครื่องเย็บ
กระดาษ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
        -  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน  ปุย ยาปองกันและ
กําจัดแมลงศัตรูพืช ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้อง
ชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น    
        -  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  หรือคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงาน
คอมพิวเตอร  เชน ตลับหมึก แผนดิสท  ฯลฯ  ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
        -  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 40,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1
 ตัว  ราคาตัวละ 2,000 บาท (ตามแบบ อบต.หนองบัว
กําหนด)  เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะตามที่มีในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด 
        -  เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อ
การจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตของ อปท
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว  หน้า 151 ลําดับที่ 79
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ตู้เหล็กบานเลื่อน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จํานวน 2
 ตัว  ราคาตัวละ 5,000 บาท (ตามแบบ อบต.หนองบัว
กําหนด)  เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะตามที่มีในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด 
        -  เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อ
การจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตของ อปท
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว  หน้า 157 ลําดับที่ 92

โต๊ะทํางาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1
 ตัว  ราคาตัวละ 5,000 บาท (ตามแบบ อบต.หนองบัว
กําหนด)  เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะตามที่มีในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด 
        -  เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อ
การจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตของ อปท
        -  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 151 ลําดับที่ 78

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน* (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19
 นิ้ว) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน*(จอภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาทตาม
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        -  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
        -  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
        -  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
        1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
        2)  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
        3)  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อย
กวา 2 GB
        -  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
ขนาดไมน้อยกวา 4 GB
        -  มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความ
จุไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
        -  มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
        -  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง
        -  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง
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        -  มีแปนพิมพและเมาส
        -  มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
        -  เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วัน
ที่ 15  มีนาคม 2562
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว  หน้า 152 ลําดับที่ 82

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ  (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง  ราคา
เครื่องละ  4,300 บาท 
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้- 
        -  เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
        -  มีความละเอียดในการพิมพไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi – 
        -  มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไมน้อยกวา 20 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอ
นาที(ipm)
        -  มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 10 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm)  
        -  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
        -  มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน 
        -  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
        -  เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วัน
ที่ 15  มีนาคม 2562
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว  หน้า 153 ลําดับที่ 83

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
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พื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท 
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
        -  มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
        -  สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที
        -  เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วัน
ที่ 15  มีนาคม 2562
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว  หน้า 153 ลําดับที่ 84

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการตามแนวพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการตามแนวพระราชดําริ เชน คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น (หนวยงานผู้รับผิดชอบ กองสงเสริมการเกษตร)
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
 อบต.หนองบัว หน้า 82 ลําดับที่ 4

โครงการรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สี
เขียว เชน คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น (หนวยงานผู้รับผิด
ชอบ กองสงเสริมการเกษตร)
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 107 ลําดับที่ 1
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราช
กุมารี เชน คาใช้จายในการสํารวจพื้นที่ปกปัก กําหนดเขตปก
ปัก การสํารวจพันธุพืชในพื้นที่ การอบรมเกี่ยวกับการดําเนิน
งาน  คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสอบดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น 
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
อบต.หนองบัว หน้า 48 ลําดับที่ 6
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,274,490 บาท

งบกลาง รวม 14,274,490 บาท
งบกลาง รวม 14,274,490 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 180,534 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
หนองบัว ในอัตราร้อยละ 5 ตั้งจายไว้ 12 เดือน รายละเอียดดังนี้
        1.  พนักงานจ้างสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
        2.  พนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก 
        -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
        -  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
  เรื่อง การจายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  
        -  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
 เรื่องประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,255,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้น
ไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2552 ตั้งไว้ 12 เดือน
        -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจาย
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลัก
เกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 115 ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,920,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยความพิการให้แกผู้พิการที่มีสิทธิตามหลัก
เกณฑที่กําหนด ตั้งจายไว้ 12 เดือน
        -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจาย
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลัก
เกณฑการจายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 115 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสให้แกผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้
รับรองและวินิจัยแล้ว ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับ ตั้งจายไว้ 12
 เดือน
        -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        -  เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 115 ลําดับที่ 3
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สํารองจาย จํานวน 497,226 บาท

เพื่อใช้จายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือในกิจการ
หรือกิจกรรมใด ๆ ที่จําเป็น  จะต้องรีบดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม ซึ่งเป็นเหตุที่ไม
สามารถคาดการณได้ลวงหน้า และไมได้ตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกลาวไว้ 
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลหนองบัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลางกําหนดเงินสมทบไมน้อยกวา
ร้อยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ
        - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคการ
บริหารสวนตําบลหรือเทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2552 ลงวัน
ที่ 29 กันยายน 2552 
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองบบัว
        -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว4295 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เรื่อง การดําเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชน
        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
อบต.หนองบัว หน้า 118 ลําดับที่ 1
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ ในกรณีที่พนักงาน ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างขององคการบริหารสวนตําบลถึงแกความตายในระหวางรับ
ราชการ
        -  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
        -  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขในการจายเงินชวยพิเศษ กรณีข้าราชการ และ
พนักงานสวนท้องถิ่น ผู้รับบํานาญ ลูกจ้างและพนักงานจ้างถึงแก
ความตาย พ.ศ.2560

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 186,130 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรายได้ไมรวมเงินรายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และหรือเงินอุดหนุน
        -  เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41ลงวันที่ 13
 กันยายน 2553 
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