
รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลบงเหนือ

อําเภอ สวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 60,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 42,207.00 42,397.00 52,927.50 43,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 136,279.47 171,408.59 151,772.40 160,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 19,240.00 18,770.00 20,030.00 19,000.00 0.00 % 19,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 197,726.47 232,575.59 224,729.90 222,000.00 79,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 87.00 1,484.76 561.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 99,600.00 92,687.00 101,500.00 95,000.00 0.00 % 95,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 700.00 840.00 870.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 64,824.00 408,796.00 300,136.00 100,000.00 150.00 % 250,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 510.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 165,211.00 503,807.76 403,577.00 198,000.00 350,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 177,478.55 169,411.46 185,154.69 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 177,478.55 169,411.46 185,154.69 200,000.00 200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 52,800.00 15,500.00 0.00 250,000.00 -98.80 % 3,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 259,030.00 265,110.00 240,595.00 250,000.00 0.00 % 250,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 311,830.00 280,610.00 240,595.00 500,000.00 253,000.00

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 467,269.67 487,868.85 483,443.77 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,230,899.50 10,396,212.65 10,835,454.26 8,000,000.00 0.00 % 8,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,959,107.70 4,226,928.50 3,917,531.27 3,500,000.00 0.00 % 3,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 176,216.48 190,368.41 62,785.06 300,000.00 -76.67 % 70,000.00
     ภาษีสุรา 2,241,327.48 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,401,335.47 8,640,438.16 9,359,015.74 7,700,000.00 3.90 % 8,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 78,308.86 65,536.48 71,976.56 55,000.00 27.27 % 70,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 69,889.84 67,409.49 82,542.19 75,000.00 0.00 % 75,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

742,861.00 769,660.00 648,197.00 600,000.00 16.67 % 700,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 1,513.20 2,580.20 2,551.10 3,000.00 0.00 % 3,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 22,368,729.20 24,847,002.74 25,463,496.95 20,733,000.00 20,918,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

31,476,047.00 33,424,699.00 34,793,123.00 41,031,683.00 0.24 % 41,129,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 31,476,047.00 33,424,699.00 34,793,123.00 41,031,683.00 41,129,000.00
รวมทุกหมวด 54,697,022.22 59,458,106.55 61,310,676.54 62,884,683.00 62,929,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบงเหนือ

อําเภอ สวางแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 62,929,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,756,673 บาท

งบบุคลากร รวม 7,685,173 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของนายก อบต.
เดือนละ 20,400 บาท จํานวน 1 คน รวม 12 เดือน 
เป็นเงิน 244,800 บาท 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนเงิน
คาตอบแทน นายก อบต., รองประธานสภา อบต.,
ประธานสภา อบต., เลขานุการนายก อบต.
และเลขานุการสภา อบต.
2. เพื่อจายเป็นคาตอบรายเดือนของ รองนายก อบต.
เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 2 คน 
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนเงิน
คาตอบแทน นายก อบต., รองประธานสภา อบต.,
ประธานสภา อบต., เลขานุการนายก อบต.
และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด อบต.) 
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงของ นายก อบต.
เดือนละ 1,750 บาท รวม 12 เดือน จํานวน 21,000 บาท 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนเงิน
คาตอบแทน นายก อบต., รองประธานสภา อบต.,
ประธานสภา อบต., เลขานุการนายก อบต.
และเลขานุการสภา อบต.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
2. เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของ รองนายก อบต. 
เดือนละ 880 บาท จํานวน 2 คน รวม 12 เดือน 
จํานวน 21,120 บาท  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนเงิน
คาตอบแทน นายก อบต., รองประธานสภา อบต.,
ประธานสภา อบต., เลขานุการนายก อบต.
และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของ นายก อบต.
เดือนละ 1,750 บาท รวม 12 เดือน จํานวน 21,000 บาท  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนเงิน
คาตอบแทน นายก อบต., รองประธานสภา อบต.,
ประธานสภา อบต., เลขานุการนายก อบต.
และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของรองนายก อบต. 
เดือนละ 880 บาท จํานวน 2 คน รวม 12 เดือน 
จํานวน 21,120 บาท 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนเงิน
คาตอบแทน นายก อบต., รองประธานสภา อบต.,
ประธานสภา อบต., เลขานุการนายก อบต.
และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของ
เลขานุการนายก อบต. เดือนละ 7,200 บาท 
จํานวน 1 คน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนเงิน
คาตอบแทน นายก อบต., รองประธานสภา อบต.,
ประธานสภา อบต., เลขานุการนายก อบต.
และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,232,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนแก
ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต. และ สมาชิกสภา อบต.  
รวม 25 คน รวม 12 เดือน ดังนี้
1) ประธานสภา อบต. จํานวน 1 คน 
เดือนละ 11,220 บาท เป็นเงิน 134,640 บาท
2) รองประธานสภา อบต. จํานวน 1 คน 
เดือนละ 9,180 บาท เป็นเงิน 110,160 บาท
3) เลขานุการสภา อบต. จํานวน 1 คน 
เดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท
4) สมาชิกสภา อบต. จํานวน 22 คน  
เดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 1,900,800 บาท
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนเงิน
คาตอบแทน นายก อบต., รองประธานสภา อบต.,
ประธานสภา อบต., เลขานุการนายก อบต.
และเลขานุการสภา อบต.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,768,453 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,437,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 7 ตําแหนง รวม 12 เดือน ได้แก 
1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
3) หัวหน้าสํานักงานปลัด จํานวน 1 อัตรา 
4) นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา 
5) นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา 
6) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา 
7) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จํานวน 1 อัตรา 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ
2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
(สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 77,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและ
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 ตําแหนง ได้แก 
1) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา
2) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา 
- หนังสือสั่งการสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1
กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชชั่วคราว (ฉบับที่ 2)) 
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑ
การให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น
ได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (บัญชี 5) 
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
ลงวันที่ 28 มกราคม 2559
(สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แก 
ผู้บริหาร/หัวหน้าสวนราชการ 
จํานวน 3 ตําแหนง รวม 12 เดือน 
จํานวนเงิน 168,000 บาท ได้แก 
1) ปลัด อบต. จํานวน 7,000 บาท 
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท 
2) รองปลัด อบต. จํานวน 3,500 บาท 
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 
3) หัวหน้าสํานักงานปลัด จํานวน 3,500 บาท 
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.  
มท 0809.3/ว652 ลว 28 มี.ค. 2559 
เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) 
และ ประกาศ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือน 
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) 
2. เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แก 
ผู้บริหาร/หัวหน้าสวนราชการ 
จํานวน 1 ตําแหนง รวม 12 เดือน ได้แก 
1) ปลัด อบต. จํานวน 7,000 บาท 
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 
2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน)
(สํานักงานปลัด อบต.)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,820,793 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาจ้างของพนักงานจ้าง (ภารกิจ) 
รวม 4 ตําแหนง รวม 12 เดือน
เป็นเงิน 638,640 บาท ได้แก 
1) ผช.จพง.ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
2) ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จํานวน 1 อัตรา
3) พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา 
4) ผช.จพง.สาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
2. เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้าง (ทั่วไป) 
จํานวน 11 ตําแหนง รวม 12 เดือน
เป็นเงิน 1,188,000 บาท ได้แก 
1) นักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา
2) พนักงานขับรถยนต จํานวน 4 อัตรา
3) คนงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
4) คนงานประจํารถขยะ จํานวน 3 อัตรา 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
(สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 180,780 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง (ทั่วไป) 
จํานวน 5 ตําแหนง 11 อัตรา เป็นเงิน 180,780 บาท 
รวม 12 เดือน ได้แก 
1) นักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา 
2) พนักงานขับรถยนต จํานวน 4 อัตรา 
3) คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
4) คนงานประจํารถขยะ จํานวน 3 อัตรา  
5) พนักงานดับเพลิง จํานวน  2 อัตรา 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(สํานักงานปลัด อบต.)
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งบดําเนินงาน รวม 3,729,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 577,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ 
จํานวนเงิน 380,000 บาท ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2. เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนหรือเบี้ยประชุมแกบุคคล 
หรือคณะกรรมการตางๆ เชน คณะกรรมการประเมินผลงาน 
การประเมิน/การสอบคัดเลือก เพื่อเลื่อนระดับ
ของพนักงานสวนตําบล คาตอบแทนคณะกรรมการ 
สอบวินัย สอบข้อเท็จจริง ความผิดทางละเมิด  
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการอื่นๆ ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
และหนังสือสั่งการตางๆ จํานวน 20,000 บาท 
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 138 
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 132 
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
(สํานักงานปลัด อบต.)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ให้แก พนักงานสวนตําบล
หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2550
เรื่องการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักงานปลัด อบต.)

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล 
หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2551
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก
พนักงานสวนตําบล และ คณะผู้บริหาร
หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด 
ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  
(สํานักงานปลัด อบต.) 

ค่าใช้สอย รวม 1,580,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างเหมาบริการตางๆ ในกิจการ
ภายในตําบลบงเหนือ ซึ่งการนั้นอยูในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมารถ จ้างเหมาล้าง 
จ้างซอมแซมครุภัณฑ จ้างประกอบอาหาร ฯลฯ  
(สํานักงานปลัด อบต.)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองขององคการบริหารสวนตําบล 
ในโอกาสตางๆ เชน การต้อนรับสวนราชการตางๆ 
ที่มาเยี่ยมและหรือตรวจสอบ หรือศึกษาดูงาน
รับรองการประชุมสภา อบต. ฯลฯ  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
(สํานักงานปลัด อบต.)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาเชาพื้นที่บริการอินเตอรเน็ตและจดทะเบียนโดเมนเนม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่บริการอินเตอรเน็ต
ขององคการบริหารสวนตําบล ปรับปรุงข้อมูล 
เป็นเวลา 12 เดือน และคาจดทะเบียนโดเมนเนม .go.th  
(สํานักงานปลัด อบต.)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ คาผานทางดวนพิเศษ 
สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร 
เลขานุการนายกฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ และ สมาชิกสภาฯ 
หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3)
(สํานักงานปลัด อบต.)

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 
เชน คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
สําหรับพนักงานสวนตําบล, คณะผู้บริหาร, 
เลขานุการนายก อบต.,ประธานสภาฯ, 
รองประธานสภาฯ. และ สมาชิกสภาฯ   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
(สํานักงานปลัด อบต.)
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คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้ง
ขององคการบริหารสวนตําบล 
รวมถึง คาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการการเลือกตั้ง/
หนวยเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด 
(กรณียุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง ครบวาระและกรณีอื่นๆ) 
อีกทั้งให้ความรวมมือในการประชาสัมพันธ การรณรงค 
หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมือง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรตามความเหมาะสม  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1705ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
(สํานักงานปลัด อบต.)

คาใช้จายในการศึกษาดูงาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการศึกษาดูงานภายในประเทศ
และตางประเทศสําหรับพนักงานสวนตําบล คณะผู้บริหาร 
เลขานุการนายกฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯและสมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตําบล
และ พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  
(สํานักงานปลัด อบต.)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ 
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร 
เครื่องอัดสําเนา ตู้ โตะ เก้าอี้ 
และทรัพยสินอื่นๆ ที่เข้าลักษณะนี้ 
(สํานักงานปลัด อบต.)
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ค่าวัสดุ รวม 1,170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 115,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งวัสดุ สิ่งของเครื่องใช้สํานักงาน 
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา สมุดบัญชี แบบพิมพ ถาน 
แบตเตอรี่กล้องถายรูป ตรายาง น้ําดื่ม ธงชาติ 
ป้ายไวนิล แผนผับ และสิ่งพิมพอื่นๆ ฯลฯ  
(สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ
เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน อานจักรยานยนต 
กระจกมองข้างรถยนต หม้อน้ํารถยนต เบาะรถยนต ฯลฯ
(สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
สําหรับรถยนต รถขนขยะ รถบรรทุกน้ํา รถจักรยานยนต 
เครื่องสูบน้ํา เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ 
(สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําวารสารหรือสื่อประชาสัมพันธ
เผยแพรของหนวยงาน คากระดาษโปรสเตอร ฟิลม 
เมมโมรี่การด เทปบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ
(สํานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 150,000 บาท

1.เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องแตงกาย
ชุดฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
หรือชุดปฏิบัติการ อปพร.ประกอบด้วย หมวก เสื้อ 
กางเกง เข็มขัดรองเท้า รวมทั้งบัตรประจําตัว อปพร. 
วุฒิบัตร อปพร. และเข็มเครื่องหมาย อปพร.
และวัสดุอื่นที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  
จํานวน 100,000 บาท 
2. เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องแตงกาย
ชุดปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเครื่องแบบมาตรฐาน
การแพทยฉุกเฉินและวัสดุอื่นที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 50,000 บาท 
- ระเบียบกระทรวงมหาดทไยวาด้วยการเบิกจาย
คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
(สํานักงานปลัด อบต.) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ แผนกรองแสง แป้นพิมพ 
เมนบอรด เครื่องอานและบันทึกข้อมูล
เครื่องสงสัญญาณ สายสัญญาณ ไวไฟล ฯลฯ  
(สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 65,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 
อุปกรณที่ใช้ในการดับเพลิงและฝึกซ้อมดับเพลิง 
ทอสงน้ําดับเพลิง เครื่องมือทําลายสิ่งกีดขวาง 
เครื่องมือดับไฟป่า ถังดับเพลิง และวัสดุอุปกรณอื่นๆ 
ที่เข้าในลักษณะเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(สํานักงานปลัด อบต.)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 402,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลบงเหนือ หรืออาคาร สถานที่ 
ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.บงเหนือ 
(สํานักงานปลัด อบต.)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับการอุปโภคบริโภค 
ของสํานักงานองคการบริหาร สวนตําบลบงเหนือ 
รวม 12 เดือน 
(สํานักงานปลัด อบต.)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้บริการโทรศัพทสําหรับที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลบงเหนือ
(สํานักงานปลัด อบต.)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้บริการโทรภาพโทรสาร 
ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง หรือคาใช้จายอื่นๆ  
(สํานักงานปลัด อบต.)

งบลงทุน รวม 310,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 310,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สําหรับห้องประชุมสภา อบต.บงเหนือ 
จํานวน 25 ตัวๆ ละ 1,200 บาท โดยมีคุณลักษณะ 
เป็นเก้าอี้สํานักงานชนิดแบบหนังพีวีซี 
มีโช้คปรับระดับได้ ขนาดความกว้างไมน้อยกวา 
56 X ลึก 57 X สูง 84 ซม.
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด)
(สํานักงานปลัด อบต.)
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โตะสําหรับห้องประชุม จํานวน 52,500 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะสําหรับห้องประชุมสภา อบต.บงเหนือ 
จํานวน 15 ตัวๆ ละ 3,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ 
เป็นโตะประชุมขาเหล็กตัวแอล ขนาด 60X180X75 ซม.
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด)
(สํานักงานปลัด อบต.)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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คอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 
4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน้อยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมน้อยกวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผง
วงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หนวยความจํา
แยกจากหนวยความจําหลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา 
ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน 
(Internal) หรือภายนอก (External) จานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 
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หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประจําปี พ.ศ.2563 หน้า5ลําดับที่ 10 
(สํานักงานปลัด อบต.) 

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 หน้า 21 ลําดับที่ 62
(สํานักงานปลัด อบต.)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง ซึ่งเป็นทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนตําบล 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน รถจักรยานยนต
รถยนต รถกู้ชีพกู้ภัย รถดับเพลิง รถเก็บขนขยะ 
และทรัพยสินอื่นๆ ที่เข้าลักษณะนี้
(สํานักงานปลัด อบต.)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมิน 
หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร้าง ฯลฯ
(สํานักงานปลัด อบต.)

งบเงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ประจําปีงบประมาณ 2564 
- หนังสือ อบต.สวางแดนดิน ที่ สน 74801/ว 350 
ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2563
 (สํานักงานปลัด อบต.)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,637,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,986,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,986,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 5 ตําแหนง รวม 12 เดือน ได้แก 
1.1) ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 อัตรา
1.2) นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา
1.3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา 
1.4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน 1 อัตรา
1.5) เจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ
2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 5))
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 2 ตําแหนง 
รวม 12 เดือน ได้แก 
2.1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
2.2) เจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา 
- หนังสือสั่งการสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1
กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชชั่วคราว (ฉบับที่ 2)) 
(กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 41,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก ผู้บริหาร/หัวหน้าสวน
ราชการ จํานวน 1 ตําแหนง 
รวม 12 เดือน ได้แก 
3.1) ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.  
มท 0809.3/ว652 ลว 28 มี.ค. 2559 
เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) 
และ ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน 
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  
(กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 4 ตําแหนง รวม 12 เดือน ได้แก 
4.1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
4.2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา
4.3) ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
4.4) ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 
ให้แก พนักงานจ้างขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น รวม 4 ตําแหนง 
รวม 12 เดือน ได้แก 
5.1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
5.2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา
5.3) ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
5.4) ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่นลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับ 
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 612,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 229,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบ 
กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้แก พนักงานสวนตําบลหรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 1562  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
เรื่องการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองคลัง)

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล
หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตามระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก
พนักงานสวนตําบลและคณะผู้บริหาร
หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 228,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างเหมาบริการตางๆ ในกิจการ
ภายในตําบลบงเหนือ ซึ่งการนั้น
อยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
เชน คาจ้างเหมารถ จ้างเหมาล้าง 
จ้างซอมแซมครุภัณฑ จ้างประกอบอาหาร ฯลฯ  
(กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวน พิเศษคาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทาง
ไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
ที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา ดูงาน 
หรือไปติดตอราชการ ตามระเบียบ 
กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
(กองคลัง)

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 
เชน คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
สําหรับพนักงานสวนตําบล, คณะผู้บริหาร, 
เลขานุการนายก อบต., ประธานสภาฯ, 
รองประธานสภาฯ. และ สมาชิกสภาฯ   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
(กองคลัง)
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คาใช้จายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของ อปท. จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ของ อปท. โดยการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินและการจัดทําฐานข้อมูล
ในการจัดเก็บรายได้ของ อปท. เชน การจัดทําฐานข้อมูลที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกําหนดและการ
เตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดทไทยวาด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินของ อปท.พ.ศ. 2550
- ระเบียบระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินการ
ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.3/ว0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
(กองคลัง)

คาใช้จายในการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร ของ อปท. (e-LAAS)

จํานวน 20,000 บาท

คาใช้จายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท.ให้แกผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน 
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน การจัดเก็บรายได้ 
การจัดทําแผนที่ภาษีการเงินการคลัง การพัสดุ 
และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร
ของ อปท. (e-LLAS) เป็นต้น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งวัสดุ สิ่งของเครื่องใช้สํานักงาน 
เชน เครื่องเขียน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา สมุดบัญชี 
ตรายาง เทปพีวีซีแบบใส คลิป ลวดเย็บกระดาษ 
ซอง แฟ้ม เครื่องเย็บกระดาษ กาว 
ไม้บรรทัด แบบพิมพตางๆ ฯลฯ  
(กองคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
เชน ถ้วย จาน ช้อนส้อม แปรง ไม้กวาด 
มีด แก้วน้ํา จานรองถาด หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ 
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนานณัติ คาดวงตราไปรษณียากร 
คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารงานคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
(กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 39,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเช็ค จํานวน 39,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเช็ค จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
- ระบบการพิมพ : หัวพิมพสามารถปรับระดับความ บาง/หนา 
ของสมุดคูฝากอยางอัตโนมัติ 
- จํานวนเข็มพิมพ : 24 เข็มพิมพ
- ความเร็วในการพิมพ : High Speed Draft 570 cps, 
Draft 400cps, N.L.Q. 150 cps, L.Q 100 cps
- ขนาดตัวอักษรตอนิ้ว : 5, 10, 12, 15, 16.6, 17.1, 20cpi
- ความกว้างของพื้นที่การพิมพ : พิมพได้ความกว้าง
สูงสุดที่ 245 mm, 94 ตัวอักษร ที่ ขนาด 10cpi
- ทางเข้ากระดาษ : สามารถวางสมุดที่ชองป้อนกระดาษ
ตรงตําแหนงไหนก็ได้ 
- ชนิดของกระดาษ : Single sheet of paper, 
Multilayer carbon paper, Bankbook(Passbook), 
Cheque, voucher
- ความหนาของกระดาษ : 7 copies ความหนาสูงสุด 2 mm
- ระบบตอเชื่อม(มาตรฐาน) : RS 232 serial,
IEEE 1284 parallel, USB
- รับประกันอยางน้อย 1 ปี
- จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาดเนื่องจาก
เนื่องจากไมปรากฎในมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
(กองคลัง)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,059,650 บาท

งบบุคลากร รวม 1,128,550 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,128,550 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 698,160 บาท

เพื่อเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 3 ตําแหนง รวม 12 เดือน ได้แก 
1) ผู้อํานวยกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา 
2) นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
3) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ
2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5))
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราว
แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนง 
รวม 12 เดือน ได้แก
1) เจ้าพนักงานาธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- หนังสือสั่งการสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 
ลงวันที่ 1กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก 
ผู้บริหาร/หัวหน้าสวนราชการ 
จํานวน 1 ตําแหนง รวม 12 เดือน ได้แก 
1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.  
มท 0809.3/ว652 ลว 28 มี.ค. 2559 
เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 7) และ ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน 
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 317,990 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างของพนักงานจ้าง (ภารกิจ) 
จํานวน 2 ตําแหนง รวม 12 เดือน ได้แก 
1) ผช.จพง.ธุรการ (ทักษะ) จํานวน  1 อัตรา
2) ผช.จพง.พัสดุ (ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 3)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
แกพนักงานจ้าง (ภารกิจ) จํานวน 2 ตําแหนง 
รวม 12 เดือน ได้แก
1) ผช.จนท.ธุรการ จํานวน  1 อัตรา
2) ผช.จนท.พัสดุ  จํานวน 1 อัตรา
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่นลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 931,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 479,100 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้แก พนักงานสวนตําบลหรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2550
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล 
หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 67,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก
พนักงานสวนตําบล และ คณะผู้บริหาร
หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด 
ที่ กค. 0422.3/ว 257ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

ค่าใช้สอย รวม 402,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างเหมาบริการตางๆ ในกิจการภายใน
ตําบลบงเหนือ ซึ่งการนั้นอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
เชน คาจ้างเหมารถ จ้างเหมาล้างจ้างซอมแซมครุภัณฑ 
จ้างประกอบอาหาร ฯลฯ  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดกิจกรรมตามวันสําคัญตางๆ 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความรับผิดชอบ
ของ อบต. เชน วันแมแหงชาติ วันพอแหงชาติ ฯลฯ  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 82,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถคาผานทางดวนพิเศษ 
สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
คณะผู้บริหาร เลขานุการนายกฯ 
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ และ สมาชิกสภาฯ 
หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 
เชน คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
สําหรับพนักงานสวนตําบล,คณะผู้บริหาร, 
เลขานุการนายก อบต., ประธานสภาฯ, 
รองประธานสภาฯ. และ สมาชิกสภาฯ   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
วัสดุ ครุภัณฑตางๆ ทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนตําบล 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องพิมพ แอรสํานักงาน และทรัพยสินอื่นๆ ที่เข้าลักษณะนี้
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

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

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลบงเหนือ 
หรืออาคาร สถานที่ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของ ศพด. อบต.บงเหนือ 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,796,177 บาท
งบบุคลากร รวม 4,758,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,758,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,700,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงาสวนตําบล 
สายงานการสอน ตําแหนง ครู ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 1 ตําแหนง รวม 9 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน ได้แก 
1) ครู อันดับ คศ.2 จํานวน 4 อัตรา
2) ครู อันดับ คศ.1 จํานวน 5 อัตรา 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. 
ที่ มท 0809.9/ว25 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนสําหรับข้าราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 378,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะครูชํานาญการ 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 ตําแหนง 
รวม 9 อัตรา จํานวน 12 เดือน ได้แก  
1) ครู อันดับ คศ.2 จํานวน 9 อัตรา 
- พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
และเงินประจําตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,500,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างพนักงานจ้าง (ภารกิจ) 
จํานวน 1 ตําแหนง 6 อัตรา รวม 12 เดือน 
จํานวนเงิน 965,956 บาท ได้แก 
1) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน 6 อัตรา 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
2. เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างพนักงานจ้าง(ทั่วไป) 
จํานวน 1 ตําแหนง 5 อัตรา รวม 12 เดือน 
จํานวนเงิน 540,000 บาท ได้แก 
1) ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จํานวน 5 อัตรา 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 3)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพนักงานจ้าง(ภารกิจ) 
จํานวน 1 ตําแหนง 6 อัตรา รวม 12 เดือน 
จํานวนเงิน 120,000 บาท ได้แก 
1) ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 6 อัตรา 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
2.เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพนักงานจ้าง(ทั่วไป) 
จํานวน 1 ตําแหนง 5 อัตรา รวม 12 เดือน 
จํานวนเงิน 60,000 บาท ได้แก 
1) ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบดําเนินงาน รวม 3,795,277 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,782,160 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก 
เชน การเพิ่มทักษะการเรียนรู้ ประชุม 
อบรม สัมมนาทางวิชาการ 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และอื่นๆ 
ที่เข้าลักษณะนี้ขององคการบริหารสวนตําบลบงเหนือ 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1,141,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน (ศพด.) 
จํานวน 8 ศูนย จํานวนเด็กนักเรียน
รวม 233 คน ในอัตราคนละ 20 บาท 
จํานวน 245 วัน รายละเอียด ดังนี้ 
1. ศพด. บ้านบงเหนือ เด็กนักเรียน จํานวน 77 คน 
2. ศพด. บ้านนาถอน เด็กนักเรียน จํานวน 48 คน 
3. ศพด. บ้านดอนหัน เด็กนักเรียน จํานวน 23 คน 
4. ศพด. บ้านหนองกุง เด็กนักเรียน จํานวน 21 คน 
5. ศพด. บ้านโนนสะอาด เด็กนักเรียน จํานวน 12 คน 
6. ศพด. บ้านจําปา เด็กนักเรียน จํานวน 18 คน 
7. ศพด. บ้านโคกสวัสดี เด็กนักเรียน จํานวน 23 คน 
8. ศพด. บ้านบาก เด็กนักเรียน จํานวน 11 คน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ลําดับที่ 90 หน้า 108
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 590,460 บาท

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จาย
ในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยแยกออกเป็น 
1. คาจัดการเรียนการสอน จํานวน 396,100 บาท 
2. คาหนังสือเรียน จํานวน 34,400 บาท 
3. คาอุปกรณการเรียน จํานวน 34,400 บาท 
4. คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 51,600 บาท 
5. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 73,960 บาท 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ลําดับที่ 95 หน้า 109
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

ค่าวัสดุ รวม 2,013,117 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งวัสดุสิ่งของ
เครื่องใช้สํานักงาน เชน เครื่องเขียน, กระดาษ, 
หมึก, ดินสอ, ปากกา, สมุดบัญชี, ตรายาง, 
เทปพีวีซีแบบใส, คลิป, ลวดเย็บกระดาษ, ซอง,
แฟ้ม, เครื่องเย็บกระดาษ, กาว, ไม้บรรทัด, 
แบบพิมพตางๆ และคาน้ําอุปโภคบริโภค ฯลฯ 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 8 ศูนย 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,918,117 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) 
ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 8 ศูนย 
เด็กนักเรียน จํานวน 233 คน อัตราคนละ 7.37 บาท 
จํานวน 260 วัน จํานวน 442,643 บาท ได้แก 
1. ศพด. บ้านบงเหนือ เด็กนักเรียน จํานวน 77 คน 
2. ศพด. บ้านนาถอน เด็กนักเรียน จํานวน 48 คน 
3. ศพด. บ้านดอนหัน เด็กนักเรียน จํานวน 23 คน 
4. ศพด. บ้านหนองกุง เด็กนักเรียน จํานวน 21 คน 
5. ศพด. บ้านโนนสะอาด เด็กนักเรียน จํานวน 12 คน 
6. ศพด. บ้านจําปา เด็กนักเรียน จํานวน 18 คน 
7. ศพด. บ้านโคกสวัสดี เด็กนักเรียน จํานวน 23 คน 
8. ศพด. บ้านบาก เด็กนักเรียน จํานวน 11 คน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ลําดับที่ 92 หน้า 108
2) เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) 
ให้กับโรงเรียนที่อยูในเขตรับผิดชอบของ อบต.
เด็กนักเรียน จํานวน 768 คน อัตราคนละ 7.37 บาท
จํานวน 260 วัน 
1. โรงเรียนชุมชนบงเหนือ เด็กนักเรียน จํานวน 209 คน 
2. โรงเรียนบ้านขาว เด็กนักเรียน จํานวน 38 คน 
3. โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี เด็กนักเรียน จํานวน 108 คน 
4. โรงเรียนบ้านจําปานาถอน เด็กนักเรียน จํานวน 135 คน 
5. โรงเรียนบ้านดอนหัน เด็กนักเรียน จํานวน 102 คน 
6. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด เด็กนักเรียน จํานวน 32 คน 
7. โรงเรียนบ้านบาก เด็กนักเรียน จํานวน 56 คน 
8. โรงเรียนบ้านหนองกุง เด็กนักเรียน จํานวน 88 คน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ลําดับที่ 93 หน้า 108
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําวารสารหรือ
สื่อประชาสัมพันธเผยแพรของ ศพด.
หรือหนวยงาน เชน คาป้ายไวนิล 
คากระดาษโปรสเตอร ฟิลม 
เมมโมรี่การด เทปบันทึกเสียงหรือภาพ และอื่นๆ 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
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งบลงทุน รวม 170,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 170,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมติดตั้ง)
แบบติดผนังขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) ขนําดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด 
ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) กํารจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3)
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว
เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธาภาพ
พลังานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) กํารติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ 
สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยําว 4 เมตร 
สายไฟยําวไมเกิน 15 เมตร
- ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2562 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 10.6.3
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กสําหรับจัดเก็บเอกสารแบบ 2 บาน 
จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2562 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 10.14.1
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โตะ เก้าอี้ สําหรับข้าราชการ/พนักงาน ระดับ 3-4 จํานวน 18,000 บาท

โตะ เก้าอี้ สําหรับข้าราชการ/พนักงาน ระดับ 3-4
เพื่อเป็นคาจัดซื้อโตะและเก้าอี้ทํางาน
ของข้าราชการ/พนักงานจ้าง ระดับ 3-4
จํานวน 4 ชุดๆ  4,500 บาท 
- จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตาม้องตลาดเนื่องจาก
ไมมีตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี ( LED TV ) จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  
ขนาดความละเอียดจอภาพ 1920X1080 พิกเซล 
ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 13,500 บาท
โดยมีลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ
(Resolution)1920X1080 พิกเซล
2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ํา 40  นิ้ว
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได้ (Smart TV)
5) ชองตอ HDMI ไมน้อยกวา 2 ชอง 
เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพและเสียง
6) ชองตอ USB ไมน้อยกวา 1 ชอง 
รองรับไฟลภาพ เพลง และภาพยนตร
7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
- ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2562 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 5.5 (5.5.2)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล จํานวน 74,000 บาท

1) เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสนักงาน 
จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 ชิ้น 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท 
จํานวนเงิน 51,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมน้อยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา 
ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 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 ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จานวน 1 หนวย
- ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
หน้าที่ 3 ลําดับที่ 6
2) เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All  In One 
สําหรับประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมน้อยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
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ในการประมวลผลสูง จานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ 
โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบน
แผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หนวยความจํา
แยกจากหนวยความจําหลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา 
ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 250 GB จานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน 
(Internal) หรือภายนอก (External) จานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563หน้าที่ 5 ลําดับที่ 10
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Ink Thak Printer) จํานวน 12,900 บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดาสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมน้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm)หรือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมน้อยกวา 15 หน้าตอนาที (ppm)หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
หน้าที่ 15 - 16 ลําดับที่ 42
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,072,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,072,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 3,072,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
ของโรงเรียนที่อยูในเขตรับผิดชอบ
ของ อบต. เด็กนักเรียน จํานวน 768 คน 
อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ได้แก 
1. โรงเรียนชุมชนบงเหนือ เด็กนักเรียน จํานวน 209 คน 
2. โรงเรียนบ้านขาว เด็กนักเรียน จํานวน 38 คน 
3. โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี เด็กนักเรียน จํานวน 108 คน 
4. โรงเรียนบ้านจําปานาถอน เด็กนักเรียน จํานวน 135 คน 
5. โรงเรียนบ้านดอนหัน เด็กนักเรียน จํานวน 102 คน 
6. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด เด็กนักเรียน จํานวน 32 คน 
7. โรงเรียนบ้านบาก เด็กนักเรียน จํานวน 56 คน 
8. โรงเรียนบ้านหนองกุง เด็กนักเรียน จํานวน 88 คน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 270,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร
และการแพทย ที่ใช้ในการป้องกันและ
รักษาโรคติดตอ โรคระบาด การระบาดของศัตรูพืช
หรือสัตว เชน โรคไข้เลือดออก โรคโคโรนา 2019
(COVID 19) โรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัดนก ฯลฯ 
เชน น้ํายาพนหมอกควัน ทรายเคมีฟอส 1% 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ลําดับที่ 123 หน้า 114
(สํานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุอื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล 
ถังขยะอันตราย ถังขยะเปียก และถังขยะอื่นๆ 
ที่เข้าลักษณะนี้ ภายในตําบลบงเหนือ  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ลําดับที่ 122 หน้า 114
(สํานักงานปลัด อบต.)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาปรับปรุงบอขยะ/
การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 
เพื่อควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย
สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที2่) พ.ศ. 2560
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย 
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 627ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
(สํานักงานปลัด อบต.)
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คาใช้จายในการคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม 
ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
เชน การสงเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว 164ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ลําดับที่ 90 หน้าที่ 107
(สํานักงานปลัด อบต.) 

คาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีนอยางเข้มแข็งและยั่งยืน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีนอยางเข้มแข็งและยั่งยืน 
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/1175ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ลําดับที่ 72 หน้า 101
(สํานักงานปลัด อบต.)
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คาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขของ อปท. จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขของ อปท. ตามโครงการสัตยปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวของ อปท.พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 827ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.3/ว1795ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.3/ว807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.3/ว1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
(สํานักงานปลัด อบต.)
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คาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM2.5

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0624/ว7552 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0211.5/ว0503 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0804.5/ว0924 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563
(สํานักงานปลัด อบต.)

คาใช้จายในการป้องกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จยในการป้องกันและระงับโรคติดตอ 
เชน การป้องกันและระงับโรคติดตอ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
(สํานักงานปลัด อบต.)
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คาใช้จายในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในพื้นที่ 
ที่อยูในความรับผิดชอบของ อปท.

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบของ อปท. 
ได้แก การจัดบริการหรือปรับปรุง ห้องสุขาสาธารณะ
ในแหลงทองเที่ยว สวนสาธารณะให้มีความสะอาดถูกสุขอนามัย
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0891.4/ว 407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ลําดับที่ 92 หน้า 107 
(สํานักงานปลัด อบต.)

คาใช้จายในการสงเสริมและพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน 
สะอาด ปลอดภัย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการสงเสริมและพัฒนายกระดับตลาด
ให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งแนวทาง
ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ 
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0810.5/ว629 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.3/ว1570 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.3/ว1320 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563
(สํานักงานปลัด อบต.)
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คาใช้จายในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของศูนยบริการแพทยฉุก
เฉินประจําตําบลบงเหนือ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ของศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินประจําตําบลบงเหนือ 
เชน วัสดุอุปกรณที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
ประจําตําบลบงเหนือ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 
ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
- ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ 
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) 
ลําดับที่ 42 หน้าที่ 94
(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการโครงการอื่น จํานวน 90,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายสนับสนุนการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.)
- พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ 2561
(สํานักงานปลัด อบต.)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,208,000 บาท

งบบุคลากร รวม 982,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 982,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 615,000 บาท

เพื่อเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 2 ตําแหนง รวม 12 เดือน ได้แก 
1) ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 อัตรา
2) นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ
2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5))
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก 
ผู้บริหาร/หัวหน้าสวนราชการ จํานวน 1 ตําแหนง
รวม 12 เดือน ได้แก 
1) ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 อัตรา 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.  
มท 0809.3/ว652 ลว 28 มี.ค. 2559 
เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) 
และ ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน 
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ : 26/4/2564  11:45:41 หน้า : 54/98



คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 295,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้าง (ภารกิจ) 
จํานวน 2 ตําแหนง รวม 12 เดือน ได้แก 
1) ผช.จพง.พัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
2) ผช.จนท.บันทึกข้อมูล จํานวน 1 อัตรา
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้าง (ภารกิจ) จํานวน 2 ตําแหนง
รวม 12 เดือน ได้แก 
1) ผช.จพง.พัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
2) ผช.จนท.บันทึกข้อมูล จํานวน 1 อัตรา 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่นลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(กองสวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

1. คาใช้จายในการให้ผลประโยชนตอบแทนอื่น 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษให้แกพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้าง จํานวน 95,000 บาท 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2. เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน
หรือเบี้ยประชุมแกบุคคลหรือคณะกรรมการตางๆ 
เชน คณะกรรมการประเมินผลงาน การประเมิน/
การสอบคัดเลือก เพื่อเลื่อนระดับ
ของพนักงานสวนตําบล คาตอบแทนคณะกรรมการ 
สอบวินัย สอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด 
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการอื่นๆ ตามระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการตางๆ 
จํานวน 5,000 บาท 
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว138
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว132 
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
(กองสวัสดิการสังคม)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แกพนักงานสวนตําบลและคณะผู้บริหาร
หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด 
ที่ กค. 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013  
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดิทนทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทาง
ไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้างที่เดินทางไปประชุม  
อบรม  สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ 
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  
(กองสวัสดิการสังคม) 
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คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 
เพื่อพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เชน 
คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
สําหรับพนักงานสวนตําบล,และ พนักงานจ้าง 
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
(กองสวัสดิการสังคม) 

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

เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งวัสดุสิ่งของเครื่องใช้
สํานักงาน เชน เครื่องเขียน กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา สมุดบัญชี ตรายาง เทปพีวีซีแบบใส คลิป 
ลวดเย็บกระดาษ ซอง แฟ้ม เครื่องเย็บกระดาษ กาว 
ไม้บรรทัด แบบพิมพตางๆ ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)

งบลงทุน รวม 46,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล จํานวน 46,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
All In One สําหรับงานประมวลผล 
เครื่องละ 23,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 
4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน้อยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมน้อยกวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผง
วงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หนวยความจํา
แยกจากหนวยความจําหลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา 
ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน 
(Internal) หรือภายนอก (External) จานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
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- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประจําปี พ.ศ.2563 หน้า5ลําดับที่ 10 
(สํานักงานปลัด อบต.) 

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการรวมน้ําใจ
ต้านภัยยามยาก ประจําปีงบประมาณ 2564 
- หนังสือกิ่งกาชาดอําเภอสวางแดนดิน 
ดวนที่สุด ที่ กอ.สน.0237/2563 
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
(กองสวัสดิการสังคม)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 680,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 680,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อปท. จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือไมสามารถชวยเหลือ
ตนเองได้ในการดํารงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของ
หรือจายเป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะ
เพื่อให้การชวยเหลือประชาชนระดับเขตพื้นที่หรือท้องถิ่น 
ตามอํานาจหน้าที่ของ อบต.บงเหนือ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560
(กองสวัสดิการสังคม) 

คาใช้จายในการสงเสริม/สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเสริม สนับสนุน 
การจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรม
สนับสนุนการจัดประชุมประชาคม 
การจัดทําแผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน 
การสร้างองคกรชุมชน 
และการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 
เพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ลําดับที่ 40 หน้า 94
(กองสวัสดิการสังคม)
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คาใช้จายในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 
การสังคมสงเคราะหการสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนคุณภาพชีวิตของคนชรา 
คนพิการ รวมทั้งการบํารุงและสงเสริม
การประกอาชีพของประชาชนเพื่อให้ประชาชน
มีรายได้เพียงพอตอการดํารงชีวิตและสามารถ
พึงพาตนเองได้อยางยั่งยืน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่ 
ที่ มท 0808.2/ว2145 ลงวันที1่1 ตุลาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.7/ว6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่ ที่ มท 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ลําดับที่ 51 หน้า 96
(กองสวัสดิการสังคม)

คาใช้จายในการสนับสนุน/ สงเสริมอาชีพให้กับราษฎร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุน/สงเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎรในตําบลบงเหนือ
- พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 2537 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ลําดับที่ 41 หน้า 94
(กองสวัสดิการสังคม) 
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คาใช้จายในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แกวิสาหกิจ
ชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แกวิสาหกิจชุมชน 
สร้างรายได้ให้แกชุมชนและท้องถิ่น 
ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของชุมชนให้มี
มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้แกผู้มีรายได้น้อย
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0211.3/ว 3251 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563
(กองสวัสดิการสังคม) 

คาใช้จายในการสังคมสงเคราะหผู้ป่วยที่ยากไร้ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการสังคมสงเคราะหผู้ป่วยที่ยากไร้
ของ อบต.บงเหนือตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ลําดับที่ 68 หน้า 100
(กองสวัสดิการสังคม)

คาใช้จายในโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 2537 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6
(กองสวัสดิการสังคม) 
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คาใช้จายในโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 
จากองคกรปกครองสวนท้องถิ่นและรัฐฯ 
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ในรูปบบ 1 กองทุน 
1 ตําบล 1 กองทุน 1 เทศบาล
- พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 2537 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6
(กองสวัสดิการสังคม) 

คาใช้จายในโครงการอบรม/ สงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรม/สงเสริม
การจัดทําบัญชีครัวเรือนและการจัดพิมพบัญชีครัวเรือน 
เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึง รายรับ-จาย 
และเป็การสงเสริมการออม 
- พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 2537 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6
(กองสวัสดิการสังคม)

คาใช้จายในด้านการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัวได้แก การสงเสริมภาวะผู้นํา
แกสตรีในชุมชนและพัฒนาสตรีในด้านตางๆ รวมถึง
การให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวแกประชาชนในพื้นที่ 
การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาในครอบครัว เชน การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
การตั้งครรภไมพร้อมในวัยรุน 
- พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 2537 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6
(กองสวัสดิการสังคม) 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,172,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,631,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,631,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,017,000 บาท

เพื่อเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 3 ตําแหนง รวม 12 เดือน ได้แก 
1) ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
2) นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
3) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ
2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5))
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แก 
ผู้บริหาร/หัวหน้าสวนราชการ 
จํานวน 1 ตําแหนง รวม 12 เดือน ได้แก 
1) ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.  
มท 0809.3/ว652 ลว 28 มี.ค. 2559 
เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 7) และ ประกาศ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 6)  
(กองชาง) 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 500,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้าง (ภารกิจ) 
จํานวน 3 ตําแหนง รวม 12 เดือน ได้แก 
1) ผู้ชวยชางเขียนแบบ จํานวน 1 อัตรา
2) ผู้ชวยชางไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
3) ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
(กองชาง) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
พนักงานจ้าง (ภารกิจ) จํานวน 3 ตําแหนง
รวม 12 เดือน  ได้แก 
1) ผู้ชวยชางเขียนแบบ จํานวน 1 อัตรา
2) ผู้ชวยชางไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
3) ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 536,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 201,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นๆเป็นกรณีพิเศษ
แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนในการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ฯลฯ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2550
(กองชาง)

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล
หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แกพนักงานสวนตําบลและคณะผู้บริหาร
หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด 
ที่ กค. 0422.3/ว257ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการตางๆ
ในกิจการภายในตําบลบงเหนือ ซึ่งการนั้นอยู
ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
เชน คาจ้างเหมาทําความสะอาดทอระบายน้ํา 
รางระบายน้ําคาจ้างเหมาซอมแซมทอระบายน้ํา  
บอพัก รางระบายน้ําที่ชํารุด 
(กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
กอสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานของ อบต.
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
(กองชาง)
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ คาผานทางดวนพิเศษ 
สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร 
เลขานุการนายกฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ และ สมาชิกสภาฯ 
หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น        
พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3)
(กองชาง)

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา เชน คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน
ตางๆ ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนตําบล, 
คณะผู้บริหาร, เลขานุการนายก อบต., 
ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ. 
และ สมาชิกสภาฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
(กองชาง)

คาตรวจสอบคุณภาพน้ํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําประปาภายในตําบลบงเหนือ
- พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษา
และซอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ ตางๆ 
เชน กล้อง CCTV และอื่นๆ
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายให้ได้มาซึ่งวัสดุสิ่งของ
เครื่องใช้สํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา สมุดบัญชี แบบพิมพ ถาน 
แบตเตอรี่กล้องถายรูป ตรายาง น้ําดื่ม ธงชาติ 
ป้ายไวนิล แผนผับ และสิ่งพิมพอื่นๆ ฯลฯ 
(กองชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออุปกรณ
ไฟฟ้าที่จําเป็นต้องใช้ในการซอมบํารุง รักษา 
ไฟฟ้าสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
เชน ฟิวส เทบพันสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตซไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้าตางๆ 
หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ
เบกเกอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ 
โคมไฟฟ้าหร้อมขาหรือก้าน 
ผังแสดงวงจรตางๆ ฯลฯ 
(กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุกอสร้าง 
เชน ปูน ซีเมนต ทอ สี ทินเนอร ปูนขาว
ไม้ตางๆ แปรงทาสี ทราย อิฐ หรือ 
ซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู 
ค้อน จอบ สิ่ว ขวาน หินคลุก แอสฟัลทติกถุง 
ยางมาตอยน้ํา เหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณตาง ฯลฯ สําหรับใช้
ในการกอสร้างตางๆ 
ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของฝ่ายชาง
(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 5,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,200 บาท
ครุภัณฑสํารวจ

คาจัดซื้อเทปวัดระยะทาง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเทปวัดระยะทาง 
จํานวน 2 ม้วน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เทปมีความยาว 100 เมตร/330 ฟุต
- มีตัวเลขบอกที่ 10 ซม. และขีดแบงยอยทุกๆ 2 มม.
- หน้ากว้างของเส้นเทป 13  มม.
- มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทป
- จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตาม้องตลาดเนื่องจากไมมีตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
(กองชาง)

คาจัดซื้อไม้สตาฟฟ์ จํานวน 2,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อไม้สตาฟฟ์ แบบชัก  
จํานวน 1 อัน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ทําด้วยอลูมิเนียมอยางดี ชนิดความยาว 4 เมตร
- มีขีดสวนแบงแบบหัวตั้ง เป็นรูปตัว E 
โดยแบงชองๆละ 1 ซม. มีเลขกํากับทุก 10 ซม.
- มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไม้สตาฟฟ์
- มีปุ่มล็อคยืดขณะใช้งาน
- สีที่ขีดแบงเป็นสีดําสลับแดง ทุกๆ 1 เมตร 
บนพื้นสีขาว
- มีโละหุ้มปลายรองรับด้านลาง
- จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตาม้องตลาดเนื่องจาก
ไมมีตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
(กองชาง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 990,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 990,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 990,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา 
อปท.

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกชุดปฏับัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0229/ว7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดทไย ที่ มท 0808.2/ว5329 
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
- แผนพํฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 8
(สํานักงานปลัด อบต.)

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
ขององคการบริหารสวนตําบลบงเหนือ 
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(สํานักงานปลัด อบต.)
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คาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน
โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําหริ เชน การจัดกิจกรรม
และโครงการเฉลิมพระเกียรติ
การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําหริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และการจัดกิจกรรม
ในการประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนเพื่อมารวมงาน
รัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ ตลอดทั้ง 
การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดับ อปท.
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงานการจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเข้าวรวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ลําดับที่ 91 หน้า 107
(สํานักงานปลัด อบต.)
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คาใช้จายในการดําเนินการตามภารกิจถายโอนการควบคุมไฟป่า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามภารกิจ
ถายโอนการควบคุมไฟป่า (โดยการเตรียมความพร้อม
ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน) 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ลําดับที่ 71 หน้า 100
(สํานักงานปลัด อบต.)

คาใช้จายในการบริหารกิจการระบบประปาหมูบ้าน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการบริหารจัดการระบบ
ประปาหมูบ้านสําหรับเป็นงบประมาณ
เบื้องต้นในการบริหารจัดการระบบประปาในระยะแรก 
และซอมแซมระบบประปา
ในกรณีที่เกินศักยภาพของระบบประปาหมูบ้าน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารกิจการ
และการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ลําดับที่ 73 หน้า 101
(สํานักงานปลัด อบต.)
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คาใช้จายในการลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ตามโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในชวงเทศกาลปีใหม
และเทศกาลสงกรานต 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว1123ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ลําดับที่ 37 หน้า 93
(สํานักงานปลัด อบต.)
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คาใช้จายในการสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท
ของประชาชนในตําบล

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันทของประชาชน
ในตําบล เชน การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ 
เพื่อสร้างความรู้รัก สามัคคีของประชาชน
ในหมูบ้าน/ชุมชน การจัดกิจกรรมหรือ
โครงการอันเป็นการพิทักษรักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย อันเป็นที่ยึดเหนี่ยว
และเป็นศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาวไทย
ทั้งชาติ และการจัดฝึกอบรม ประชุม 
ชี้แจงทําความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสํานึก
ที่ดีงามในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท 
โดยเน้นการมีสวนรวมของประชาชนใน
หมูบ้าน/ชุมชน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงานการจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้าวรวม
การแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ลําดับที่ 75 หน้า 102
(สํานักงานปลัด อบต.)
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คาใช้จายในการสร้างการรับรู้สูชุมชนในระดับพื้นที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการสร้างการรับรู้สูชุมชนในระดับพื้นที่ 
โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลขาวสาร เผยแพรข้อมูลขาวสาร
ผานชองทางตางๆ เพื่อสร้างการรับรู้สูประชาชน
โดยตรงและติดตามการเผยแพรข้อมูลขาวสาร
เพื่อให้ข้อมูลขาวสารเป็นไป
อยางถูกต้องและครบถ้วน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 4335 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.7/ว1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
(สํานักงานปลัด อบต.)

คาใช้จายในโครงการจัดประชุมประชาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้
และจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาหมูบ้าน/ชุมชน 
และ ปรับปรุงทบทวน เพิ่มเติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ลําดับที่ 40 หน้า 94
(สํานักงานปลัด อบต.)
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คาใช้จายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  (บําบัด/ 
ฟื้นฟู/ ผู้เสพและกลุมเสี่ยง)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดทั้งในสวนที่ อปท.ดําเนินการเอง
หรืออุดหนุนให้หนวยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
ในลักษณะบูรณาการโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ในเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
ประกอบแผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด 
พ.ศ. 2561 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0810.6/ว 1463
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0816.3/ว1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ลําดับที่ 38 หน้า 94
(สํานักงานปลัด อบต.)

วันที่พิมพ : 26/4/2564  11:45:41 หน้า : 78/98



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 400,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดงานการแขงขันกีฬา จํานวน 300,000 บาท

1) เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานแขงขันกีฬานักเรียน
เยาวชนและประชาชน เชน กีฬาฟุตบอล 
วอลเลยบอล เซปัคตะกร้อ เปตอง และอื่นๆ 
2) เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดสงนักเรียน
เข้ารวมแขงขันกีฬา
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงานการจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเข้าวรวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ลําดับที่ 99 หน้า 110
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬาให้กับหมูบ้านภายในตําบลบงเหนือ 
จํานวน 12 หมูบ้าน เชน จัดซื้อลูกฟุตบอล ตะกร้อ 
วอลเลยบอล ตาขายกีฬา เชน ตาขายตะกร้อ 
เสาตาขายวอลเลยบอล นกหวีด ฯลฯ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ลําดับที่ 97 หน้า 110
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 245,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นยคาใช้จายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น 
คาใช้จายในพิธีการทางศาสนา การวมงานในวันสําคัญ
ทางศาสนา เชน วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา วันสิสาฆบูชา 
วันอาสฬหบูชา ฯลฯ 
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

งบเงินอุดหนุน รวม 95,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 95,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 45,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับ
การสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี อําเภอสวางแดนดิน
จังหวัดสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จํานวนเงิน 35,000 บาท 
- หนังสือสํานักงานเทศบาลตําบลสวางแดนดิน
ที่ สน 52101/ว 634 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
2. เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมประกวด
โคมบัวบูชา ประเภทตกแตงรถยนต
ขบวนแหและกิจกรรมประกวดโตะหมูบูชาพระ 
เนื่องในโอกาสสัปดาหวันวิสาขบูชา 
ประจําปี 2564 จํานวนเงิน 10,000 บาท 
- หนังสือองคการบริหารสวนตําบลตาลเนิ้ง 
ที่ สน 77604/ว 470
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
สักการะหลวงพอองคดํา งามลําประเพณี 
ขมของดีเมืองสวางแดนดิน ประจําปี 2564
- หนังสือสภาวัฒนธรรมอําเภอสวางแดนดิน 
ที่ 2/2563 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 10,701,000 บาท

งบลงทุน รวม 10,701,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,701,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา จํานวน 132,000 บาท

เพื่อกอสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ที่ทําการ อบต.บงเหนือ
จํานวนเสาไฟฟ้า 5 ต้น สูง 6 เมตร (ตามแบบ อบต.บงเหนือ
เลขที่ 37/2563) พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 8 หน้าที่ 6
(กองชาง)

โครงการกอสร้างรั้วกั้นบอขยะ บ้านพิมพพัฒนา หมูที่ 10 จํานวน 132,000 บาท

เพื่อกอสร้างรั้วกั้นบอขยะ บ้านพิมพพัฒนา หมูที่ 10  
ขนาดชอง 3.00 เมตร ความยาว 75.00  เมตร  
สูง 2.00 เมตร หรือมีพื้นที่รั้วยาวไมน้อยกวา 75.00 เมตร 
(ตามแบบ อบต.บงเหนือ  เลขที่ 36/2563)  
พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
(เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ลําดับที่ 7 หน้าที่ 6
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างอาคารที่ทําการ อบต.บงเหนือ (หลังใหม) จํานวน 6,387,000 บาท

เพื่อกอสร้างอาคารที่ทําการ อบต.บงเหนือ (หลังใหม)  
ขนาดกว้าง 24.50 เมตร ยาว 31.50 เมตร  
หรือมีพื้นที่ใช้สอยไมน้อยกวา 745.85 ตร.ม. สูง 2 ชั้น  
ตามแบบ อบต.บงเหนือ เลขที่ 30/2563  
พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
- พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 
ลําดับที่ 1 หน้า  5
(กองชาง)

โครงการขุดลอกหนองสวรรค หมูที่ 2 จํานวน 498,000 บาท

เพื่อขุดลอกหนองสวรรค บ้านดอนหัน หมูที่ 2  
ขนาดกว้าง 107.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร มีพื้นที่ขุดลอก
ไมน้อยกวา 5,211.00  ตร.ม. หรือมีปริมาณ
ดินขุดไมน้อยกวา 14,201.00 ลบม.  
(ตามแบบ อบต.บงเหนือ  เลขที่  31/2563 ) 
พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ลําดับที่ 23 หน้า 91
(กองชาง)

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านบากสายทางไปห้วยทราย หมูที่ 4 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อซอมแซมถนนลูกรังบ้านบากสายทางไปห้วยทราย หมูที่ 4
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 800.00 เมตร  
หนาเฉลี่ยตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาณหินลูกรังไมน้อยกวา  
380.00 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.บงเหนือ เลขที่ 35/2563)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 7 หน้า 88
(กองชาง)
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายข้างปัมน้ํามันไปวัดป่ารักษน้ํา 
บ้านบงเหนือนอก หมูที่ 11

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อซอมแซมถนนลูกรังสายข้างปัมน้ํามันไปวัดป่ารักษน้ํา 
บ้านบงเหนือนอก หมูที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ยตามสภาพพื้นที่  
หรือมีปริมาณหินลูกรังไมน้อยกวา  420.00 ลบ.ม. 
( ตามแบบ อบต.บงเหนือ เลขที่ 35/2563 )
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 7 หน้า 88
(กองชาง)

โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายข้างวัดบ้านนาถอนไป
บ้านพิมพพัฒนา หมูที่ 7

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อซอมแซมถนนลูกรังสายข้างวัดบ้านนาถอน
ไปบ้านพิมพพัฒนา หมูที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทาง 1,600.00 เมตร หนาเฉลี่ยตามสภาพพื้นที่  
หรือมีปริมาณหินลูกรังไมน้อยกวา 660.00 ลบ.ม. 
(ตามแบบ อบต.บงเหนือ เลขที่ 35/2563)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 7 หน้า 88
(กองชาง)

โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายโคกสวัสดีไปหินแผง
และหินแผงแยกไปบ้านพิมพพัฒนา หมูที่ 6

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อซอมแซมถนนลูกรังสายโคกสวัสดีไปหินแผง
และแยกหินแผงไปบ้านพิมพพัฒนา บ้านโคกสวัสดี หมูที่ 6       
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 4,000.00 เมตร  
หนาเฉลี่ยตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาณหินลูกรังไมน้อยกวา  
1,410.00 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.บงเหนือ เลขที่ 35/2563)
พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
- พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2561–2565 ลําดับที่ 7 หน้า 88
(กองชาง)
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายดอนหันไปดงบัง
บ้านดอนหัน หมูที่ 2

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อซอมแซมถนนลูกรังสายดอนหันไปดงบัง  
บ้านดอนหัน หมูที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทาง 2,400.00  เมตร หนาเฉลี่ยตามสภาพพื้นที่  
หรือมีปริมาณหินลูกรังไมน้อยกวา 
1,390.00 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต. บงเหนือ เลขที่ 35/2563)
พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
- พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ลําดับที่ 7 หน้า 88
(กองชาง)

โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายนอกหมูบ้าน บ้านนาถอนใต้ 
หมูที่ 12 (ถนนสายใหมดินอุทิศให้ทําถนน)

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อซอมแซมถนนลูกรังสายนอกหมูบ้าน บ้านนาถอนใต้ 
หมูที่ 12 (ถนนสายใหมดินอุทิศให้ทําถนน)  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 800.00 เมตร  
หนาเฉลี่ยตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาณ
หินลูกรังไมน้อยกวา 450.00 ลบ.ม. 
(ตามแบบ อบต.บงเหนือ เลขที่ 35/2563)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ลําดับที่ 7 หน้า 88
(กองชาง)

โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนสะอาด
ไปทางฟารมหมู หมูที่ 9

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนสะอาดไปทางฟารมหมู 
บ้านโนนสะอาด หมูที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทาง 2,800.00 เมตร  หนาเฉลี่ยตามสภาพพื้นที่  
หรือมีปริมาณหินลูกรังไมน้อยกวา 810.00 ลบ.ม. 
(ตามแบบ อบต.บงเหนือ เลขที่ 35/2563)
พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 7 หน้า 88
(กองชาง)
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านพิมพพัฒนาไปคําแข้ หมูที่ 10 จํานวน 120,000 บาท

เพื่อซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านพิมพพัฒนาไปคําแข้ 
บ้านพิมพพัฒนา หมูที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทาง 2,800.00 เมตร หนาเฉลี่ยตามสภาพพื้นที่  
หรือมีปริมาณหินลูกรังไมน้อยกวา  810.00 ลบ.ม. 
(ตามแบบ อบต.บงเหนือ เลขที่ 35/2563)
พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
- พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ลําดับที่ 7 หน้า 88
(กองชาง)

โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านพิมพพัฒนาไปดอนหัน
(สายร้านขายเนื้อ) หมูที่ 10

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านพิมพพัฒนาไปดอนหัน
(สายร้านขายเนื้อ) บ้านพิมพพัฒนา หมูที่ 10  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,800.00 เมตร   
หนาเฉลี่ยตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาณหินลูกรังไมน้อยกวา  
810.00 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.บงเหนือ เลขที่ 35/2563)
พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
- พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ลําดับที่ 7 หน้า 88
(กองชาง)
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โครงการซอมสร้างถนน Asphaltic Concrete บ้านขาว หมูที่ 5 จํานวน 120,000 บาท

เพื่อซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาว หมูที่ 5  
(ตอจากจุดเดิมไปทางโรงเรียนบ้านขาว
ตามถนนหมายเลข บน.05-1) 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 63.00 เมตร   
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลติกฯ 
ไมน้อยกวา 315.00 ตร.ม. 
(ตามแบบ อบต.บงเหนือ เลขที่ 15/2561)  
พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
- พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2561–2565 ลําดับที่ 5 หน้า 88
(กองชาง)

โครงการซอมสร้างถนน Asphaltic Concrete บ้านจําปา หมูที่ 3 จํานวน 117,000 บาท

เพื่อซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจําปา หมูที่ 3  
(สายข้างร้านค้าชุมชนบ้านจําปา ตามถนนหมายเลข บน.03-08)  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลติกฯ
ไมน้อยกวา 320.00  ตร.ม.  
(ตามแบบ อบต.บงเหนือ เลขที่ 15/2561)  
พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร 
- พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ลําดับที่ 5 หน้า 88
(กองชาง)
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โครงการซอมสร้างถนน Asphaltic Concrete บ้านดอนหัน หมูที่ 2 จํานวน 160,000 บาท

เพื่อซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมูที่ 2  
(สายแยกบ้านนายสมศักดิ์ ตามถนนหมายเลข บน.02-10)  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 111.00  เมตร   
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลติกฯ 
ไมน้อยกวา 444.00  ตร.ม. 
(ตามแบบ อบต.บงเหนือ เลขที่ 15/2561)  
พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561–2565 ลําดับที่ 5 หน้า 88
(กองชาง)

โครงการซอมสร้างถนน Asphaltic Concrete บ้านบงเหนือ หมูที่ 1 จํานวน 249,000 บาท

1) เพื่อซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบงเหนือ หมูที่ 1  
(สายหน้า ศพด.บ้านบงเหนือ ตามถนนหมายเลข บน.01-19)  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร   
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลติกฯ 
ไมน้อยกวา  520.00  ตร.ม. จํานวนเงิน 187,000 บาท
(ตามแบบ อบต.บงเหนือ เลขที่ 15/2561)  
พร้อมป้ายโครงการ ขนาด  1.20 x 2.40 เมตร
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561–2565 ลําดับที่ 5 หน้า  88
2) เพื่อซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบงเหนือ หมูที่ 1 
(สายหน้าบ้านนายเรืองชัย ตามถนนหมายเลข บน.01-11)  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 43.00 เมตร   
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลติกฯ 
ไมน้อยกวา 172.00  ตร.ม. จํานวนเงิน 62,000 บาท
(ตามแบบ อบต.บงเหนือ เลขที่ 15/2561)
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ลําดับที่ 5 หน้า 88
(กองชาง)
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โครงการซอมสร้างถนน Asphaltic Concrete บ้านบงเหนือนอก 
หมูที่ 11

จํานวน 216,000 บาท

เพื่อซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบงเหนือนอก 
หมูที่ 11 (ตอจากจุดเดิมไปทางโรงเรียนชุมชนบงเหนือ 
ตามถนนหมายเลข บน.11-12,13) 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 151.00  เมตร   
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลติกฯ
ไมน้อยกวา 604.00  ตร.ม. 
(ตามแบบ อบต.บงเหนือ เลขที่  15/2561)  
พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
- พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ลําดับที่ 5 หน้า 88
(กองชาง)

โครงการซอมสร้างถนน Asphaltic Concrete บ้านบาก หมูที่ 4 จํานวน 142,000 บาท

เพื่อซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบาก หมูที่ 4  
(สายข้างบ้านยายบัว ตามถนนหมายเลข บน.04-09)   
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 98.00  เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลติกฯ
ไมน้อยกวา 392.00  ตร.ม. 
(ตามแบบ อบต.บงเหนือ เลขที่ 15/2561)  
พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
- พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ลําดับที่ 5 หน้า 88
(กองชาง)
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โครงการซอมสร้างถนน Asphaltic Concrete บ้านหนองกุง หมูที่ 8 จํานวน 120,000 บาท

เพื่อซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองกุง หมูที่ 8 (ตอจากจุดเดิม
ไปทางวัดป่าหนองกุง ตามถนนหมายเลข บน.08-12) 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 63.00  เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลติกฯ
ไมน้อยกวา 315.00  ตร.ม. 
(ตามแบบ อบต.บงเหนือ เลขที่ 15/2561) 
พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
- พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565  ลําดับที่ 5 หน้า 88
(กองชาง)

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซลาเซลลภายในตําบลบงเหนือ จํานวน 220,000 บาท

เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสวางโซลาเซลล
ภายในตําบลบงเหนือหมูที่ 1-12 ขนาดเสาไฟฟ้า
สูง 4.00 เมตร จํานวน 40.00 ต้น 
หรือมีชุดโคมไฟถนนไมน้อยกวา 40.00 ชุด  
(ตามแบบ อบต.บงเหนือ  เลขที่ 34/2563)
พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
ลําดับที่ 2 หน้า  5
(กองชาง)
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โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบหอกระจายขาวหมูบ้าน
บ้านนาถอนใต้ หมูที่ 12

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อปรับปรุงซอมแซมระบบหอกระจายขาวหมูบ้าน 
บ้านนาถอนใต้ หมูที่ 12 รายละเอียด ดังนี้ 
- ติดตั้งเครื่องขยายเสียงชนิดพาวเวอรมิกเซอร
กําลังขยายไมน้อยกวา 1,000 วัตต
- ติดตั้งลําโพงฮอรนไฟเบอร 20 นิ้ว 4 ใส้ 1 กรวย
ขาโครง 400 วัตต พร้อมยูนิฮอรน
- ติดตั้งเครื่องเลน DVD, CD
- ติดตั้งเครื่องรับวิทยุ AM, FM
- ไมโครโฟนสายพร้อมขาตั้งโตะพร้อมอุปกรณติดตั้ง
- ตู้แร็คสําหรับใสอุปกรณ ขนาด 19 นิ้ว
- ติดตั้งสายดรอปวาย 2.00x2.50 สายลําโพงมีสลิง 
ทองแดงแท้ พร้อมป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 26 หน้า 92
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารศาลาประชาคม บ้านบงเหนือนอก 
หมูที่ 11

จํานวน 447,000 บาท

เพื่อปรับปรุงตอเติมอาคารศาลาประชาคม  
บ้านบงเหนือนอก หมูที่ 11 ขนาดกว้าง 12.00 เมตร  
ความยาว 20.00 เมตร สูง 3.00 เมตร  
หรือมีพื้นที่อาคารไมน้อยกวา  240.00 ตร.ม. 
(ตามแบบ อบต.บงเหนือ เลขที่  33/2563) 
พร้อมป้ายโครงการ ขนาด  1.20 x 2.40 เมตร
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2561 – 2565 ลําดับที่ 28 หน้า  92
(กองชาง)
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โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ําประปาหมูบ้าน บ้านบงเหนือ หมูที่ 1 จํานวน 561,000 บาท

เพื่อปรับปรุงระบบผลิตน้ําประปาหมูบ้าน 
บ้านบงเหนือ หมูที่ 1 รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้
- ยกระดับพื้นและหลังคาโรงสูบน้ําดิบ 
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร สูง 0.80 เมตร
พร้อมเทคอนกรีตพื้นและแทนรับปั้มน้ํา
- ติดตั้งประสานทอระหวางระบบ
- ติดตั้งระบบทอสงน้ําดิบ
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ําพร้อมตู้ควบคุมและประสานทอ
ภายในโรงสูบน้ํา (น้ําดิบ)
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ําพร้อมตู้ควบคุมและประสานทอ
ภายในโรงสูบน้ํา (น้ําดี) 
- ติดตั้งทอและอุปกรณ (หอถังสูง)
- ติดตั้งประสานระบบไฟฟ้าพร้อมระบบสูบน้ําออโต้สวิตซ    
(ตามแบบมาตรฐานของสํานักบริหารจัดการน้ํา 
กรมทรัพยากรน้ํา
แบบเลขที่  911013,911014,1141005,3111015)  
พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ลําดับที่ 9 หน้า  88
(กองชาง)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 17,562,000 บาท

งบกลาง รวม 17,562,000 บาท
งบกลาง รวม 17,562,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
ในอัตราร้อยละห้าของคาจ้าง พร้อมกับหักคาจ้าง
ของพนักงานจ้างสงเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน 
ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 9  
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินทดแทนให้แกลูกจ้างเมื่อลูกจ้างประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยหรือถึงแกความตาย หรือสูญหาย 
เนื่องจากการทํางานให้นายจ้าง โดยนายจ้าง
เป็นผู้มีหน้าที่จายเงินสมทบเข้ากองทุน 
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
(สํานักงานปลัด อบต.) 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,000,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แกผู้สูงอายุ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0891.3/ว 118 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0891.3/ว 2429  ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ลําดับที่ 80 หน้าที่ 105
(กองสวัสดิการสังคม) 

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,500,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แกผู้พิการหรือทุพพลภาพตามระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ 
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ
การจายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ลําดับที่ 80 หน้าที่ 105
(กองสวัสดิการสังคม) 
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 54,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ตามระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  
ที่  มท 0891.3/ว1381ลงวันที่  2 กรกฎาคม 2558      
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ลําดับที่ 80 หน้าที่ 105
(กองสวัสดิการสังคม) 

สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท
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เพื่อเป็นคาใช้จายตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยทั้งปี 
หรือในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือเหตุการณที่มิได้คาดหมายไว้ลวงหน้า 
ตลอดทั้งการป้องกันและยั้งกอนเกิดสาธารณภัย
หรือควาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นสวนรวม เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
น้ําป่าไหลหลากแผนดินถลอม ภัยแล้ง ภัยหนาว 
วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควันและอื่นๆ 
เป็นต้น ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0313. 4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.2/ว76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ 
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท0810.7/ว6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
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ที่ มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม  2560
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว4014 ลงวันที่ 12 ธันยวาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน  2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว4967 ลงวันที่  4 ธันวาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0820.3/ว4930 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว1022 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว1656 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
(สํานักงานปลัด อบต)
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 218,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญโดยคํานวณร้อย
ละ 1 
ของงบประมาณรายรับ ตามระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2500
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546  
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.5/ว40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 
(สํานักงานปลัด อบต.)
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รายจายตามข้อผูกพัน จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลบงเหนือ โดยคํานวณ ร้อยละ 40 
ของประมาณการที่ได้รับการสนับสนุน 
ตามประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ
การสนับสนุนขององคการบริหารจังหวัด  เทศบาล  
และองคการบริหารสวนตําบลในการให้บริการสาธารณะ 
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน  2552
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุน
ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0808.2/ว 1201  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2553  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  
ที่ มท 0891.3/ว2199 ลงวันที่ 10  พฤศจิกายน  2552  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.3/ว 1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม  2557  
(สํานักงานปลัด อบต.)
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