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ประมาณการรายรับ  รวมทั้งสิ้น บาท แยกเปน

รายไดที่จัดเก็บเอง 

1 หมวดภาษีอากร                       ตั้งรับ บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน บาท

ภาษีปาย จํานวน บาท

2 หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต ตั้งรับ บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา ตั้งรับ บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ตั้งรับ บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งรับ บาท

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ตั้งรับ บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย ตั้งรับ บาท

คาธรรมเนียมอื่นๆ ตั้งรับ บาท

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก ตั้งรับ บาท

คาปรับการผิดสัญญา ตั้งรับ บาท

คาใบอนุญาตรับการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตั้งรับ บาท

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตั้งรับ บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งรับ บาท

คาใบอนุญาตอื่นๆ ตั้งรับ บาท

3 หมวดรายไดจากทรัพยสิน ตั้งรับ บาท

ดอกเบี้ย ตั้งรับ บาท

4 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ตั้งรับ บาท

รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ตั้งรับ บาท

5 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด ตั้งรับ บาท

คาขายแบบแปลน ตั้งรับ บาท

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร ตั้งรับ บาท

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตั้งรับ บาท

6 หมวดรายไดจากทุน ตั้งรับ บาท

คาขายทอดตลาดทรัพยสิน ตั้งรับ บาท

7 รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหทองถิ่น ตั้งรับ บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมลอเลื่อน ตั้งรับ บาท

ภาษีมูลคาเพิ่ม (ตาม พรบ.กําหนดแผนฯ) ตั้งรับ บาท

ภาษีมูลคาเพิ่ม (1 ใน 9)  ตั้งรับ บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตั้งรับ บาท
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ภาษีสรรพสามิต ตั้งรับ บาท

คาภาคหลวงแร ตั้งรับ บาท

คาภาคหลวงปโตเลียม ตั้งรับ บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ตั้งรับ บาท

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล ตั้งรับ บาท

8 รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองทองถิ่น ตั้งรับ บาท

- เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน ตั้งรับ บาท

- เงินอุดหนุนคาจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งรับ บาท

- เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งรับ บาท

- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย ตั้งรับ บาท

- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา ตั้งรับ บาท

- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย ตั้งรับ บาท

- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กประถมศึกษา ตั้งรับ บาท

- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาตอบแทนคร)ู ตั้งรับ บาท

- เงินอุดหนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตั้งรับ บาท

- เงินอุดหนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งรับ บาท

- เงินอุดหนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตั้งรับ บาท

- เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ ตั้งรับ บาท

ดานสาธารณสุข

- เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตั้งรับ บาท

ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

- เงินอุดหนุนเพื่อดําเนินการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย ตั้งรับ บาท

จากพิษสุนัขบา

คําชี้แจง ประมาณการโดยใชฐานรายรับ ดังนี้

1. ประมาณการโดยใชฐานรายรับจริงของปงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. เงินอุดหนุนทั่วไปประมาณการโดยใชฐานเงินอุดหนุนทั่วไปรับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แผนงานงบกลาง ตั้งจาย 14,336,972    บาท

งานงบกลาง ตั้งจาย 14,336,972    บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจาย 159,960         บาท

เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตั้งจาย 9,800,000      บาท

เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งจาย 3,000,000      บาท

เงินเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส ตั้งจาย 60,000          บาท

เงินสํารองจาย ตั้งจาย 680,212         บาท

เงินรายจายตามขอผูกพัน  ตั้งจาย 150,000         บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)  ตั้งจาย 480,300         บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตั้งจาย 6,500            บาท

แผนงานบริหารทั่วไป ตั้งจาย 14,450,920    บาท

งานบริหารทั่วไป ตั้งจาย 11,039,420    บาท

  งบบุคลากร ตั้งจาย 7,668,720      บาท

เงินเดือน (ฝายการเมือง) ตั้งจาย 3,262,320      บาท

 เงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งจาย 514,080         บาท

 เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก รองนายก ตั้งจาย 42,120          บาท

 เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งจาย 42,120          บาท

 เงินคาตอบแทนเลขานุการนายกฯ ตั้งจาย 86,400          บาท

 เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาทองถิ่น ตั้งจาย 2,577,600      บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งจาย 4,406,400      บาท

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งจาย 2,432,880      บาท

เงินประจําตําแหนง (ปลัด,รองปลัด,หัวหนาสํานักปลัด) ตั้งจาย 132,000         บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งจาย 1,673,520      บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งจาย 168,000         บาท

  งบดําเนินการ ตั้งจาย 3,303,000      บาท

คาตอบแทน ตั้งจาย 580,000        บาท

คาตอบแทนประโยชนตอบแทนอื่น ตั้งจาย 200,000         บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจาย 20,000          บาท

คาเชาบาน ตั้งจาย 280,000         บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจาย 80,000          บาท

ประมาณการรารายจายตามแผนงาน ดังตอไปนี้
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คาใชสอย ตั้งจาย 1,690,000      บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   ตั้งจาย 450,000        บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งจาย 40,000          บาท

  1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจาย 10,000          บาท

  2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ ตั้งจาย 30,000          บาท

     หรืออนุกรรมการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  ตั้งจาย 1,000,000      บาท

  1) โครงการ อบต.บัวใหญเคลื่อนที่รวมกับอําเภอหรือจังหวัด ตั้งจาย 50,000          บาท

  2) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรทองถิ่น ตั้งจาย 30,000          บาท

  3) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม ตั้งจาย 50,000          บาท

  4) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งจาย 100,000         บาท

     และนอกราชอาณาจักร

  5) โครงการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น ตั้งจาย 400,000         บาท

  6) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตั้งจาย 30,000          บาท

  7) โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนา ตั้งจาย 200,000         บาท

      ทองถิ่น

  8) โครงการพัฒนาฐานขอมูลการบริการเบ็ดเสร็จ (E-Smart service) ตั้งจาย 140,000         บาท

      ของ อบต.บัวใหญ

รายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งจาย 200,000        บาท

คาวัสดุ ตั้งจาย 615,000        บาท

วัสดุสํานักงาน  ตั้งจาย 50,000          บาท

วัสดุงานบานงานครัว         ตั้งจาย 15,000          บาท

วัสดุกอสราง ตั้งจาย 150,000         บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งจาย 50,000          บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งจาย 300,000         บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร      ตั้งจาย 20,000          บาท

วัสดุคอมพิวเตอร        ตั้งจาย 30,000          บาท

คาสาธารณูปโภค          ตั้งจาย 418,000        บาท

คาไฟฟา ตั้งจาย 300,000         บาท

คาโทรศัพท ตั้งจาย 20,000          บาท

คาไปรษณีย ตั้งจาย 8,000            บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งจาย 90,000          บาท
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  งบลงทุน ตั้งจาย 32,700          บาท

คาครุภัณฑ ตั้งจาย 32,700          บาท

   1) จัดซื้อตูเหล็กเก็บแบบฟอรม 15 ลิ้นชัก จํานวน 1 หลัง    ตั้งจาย 5,000            บาท

   2) จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อ  ตั้งจาย 27,700          บาท

  งบเงินอุดหนุน ตั้งจาย 35,000          บาท

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจาย 20,000          บาท

   1) โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ ตั้งจาย 20,000          บาท

      องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

เงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งจาย 15,000          บาท

   1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบัวใหญ ตั้งจาย 15,000          บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ ตั้งจาย 527,760        บาท

  งบบุคลากร ตั้งจาย 402,760        บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งจาย 402,760        บาท

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งจาย 402,760         บาท

  งบดําเนินการ ตั้งจาย 125,000        บาท

คาตอบแทน ตั้งจาย 85,000          บาท

คาตอบแทนประโยชนตอบแทนอื่น ตั้งจาย 10,000          บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจาย 5,000            บาท

คาเชาบาน ตั้งจาย 60,000          บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจาย 10,000          บาท

คาใชสอย ตั้งจาย 40,000          บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  ตั้งจาย 40,000          บาท

  1) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม ตั้งจาย 10,000          บาท

  2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจาย 10,000          บาท

  3) โครงการสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมภาคประชาชน อบต.บัวใหญ ตั้งจาย 20,000          บาท

งานบริหารงานคลัง ตั้งจาย 2,475,920      บาท

  งบบุคลากร ตั้งจาย 1,908,420      บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งจาย 1,908,420      บาท

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งจาย 1,466,340      บาท

เงินประจําตําแหนง ตั้งจาย 42,000          บาท

คาจางลูกจางประจํา ตั้งจาย 280,080         บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งจาย 108,000         บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งจาย 12,000          บาท
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  งบดําเนินการ ตั้งจาย 506,000        บาท

คาตอบแทน ตั้งจาย 176,000        บาท

คาตอบแทนประโยชนตอบแทนอื่น ตั้งจาย 20,000          บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจาย 10,000          บาท

คาเชาบาน ตั้งจาย 96,000          บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจาย 50,000          บาท

คาใชสอย ตั้งจาย 260,000        บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   ตั้งจาย 50,000          บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งจาย 10,000          บาท

  1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจาย 10,000          บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  ตั้งจาย 160,000        บาท

  1) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม ตั้งจาย 50,000          บาท

  2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งจาย 50,000          บาท

     และนอกราชอาณาจักร

  3) โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ และประชาสัมพันธหลักเกณฑการชําระ ตั้งจาย 10,000          บาท

      ภาษี

  4) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ตั้งจาย 50,000          บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งจาย 40,000          บาท

คาวัสดุ ตั้งจาย 70,000          บาท

คาวัสดุสํานักงาน  ตั้งจาย 30,000          บาท

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร      ตั้งจาย 20,000          บาท

คาวัสดุคอมพิวเตอร        ตั้งจาย 20,000          บาท

  งบลงทุน ตั้งจาย 61,500          บาท

คาครุภัณฑ ตั้งจาย 61,500          บาท

   1) จัดซื้อโตะทํางาน (ชนิดเหล็ก) ขนาด 4 ฟุต พรอมกระจก จํานวน 2 ตัว ตั้งจาย 12,000          บาท

   2) จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 40 ชอง จํานวน 1 หลัง    ตั้งจาย 5,500            บาท

   3) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง ตั้งจาย 44,000          บาท

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตั้งจาย 407,820        บาท

  งบบุคลากร ตั้งจาย 362,820        บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งจาย 362,820        บาท

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งจาย 362,820         บาท
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  งบดําเนินการ ตั้งจาย 45,000          บาท

คาตอบแทน ตั้งจาย 25,000          บาท

คาตอบแทนประโยชนตอบแทนอื่น ตั้งจาย 10,000          บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจาย 5,000            บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจาย 10,000          บาท

คาใชสอย ตั้งจาย 20,000          บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  ตั้งจาย 20,000          บาท

  1) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม ตั้งจาย 10,000          บาท

  2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจาย 10,000          บาท

แผนงานรักษาความสงบภายใน ตั้งจาย 878,520        บาท

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจาย 878,520        บาท

  งบบุคลากร ตั้งจาย 335,520        บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งจาย 335,520        บาท

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งจาย 335,520         บาท

  งบดําเนินการ ตั้งจาย 543,000        บาท

คาตอบแทน ตั้งจาย 123,000        บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจาย 60,000          บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจาย 5,000            บาท

คาเชาบาน ตั้งจาย 48,000          บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจาย 10,000          บาท

คาใชสอย ตั้งจาย 310,000        บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  ตั้งจาย 310,000        บาท

  1) โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. ตั้งจาย 50,000          บาท

  2) โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจาย 30,000          บาท

  3) โครงการทําแนวปองกันไฟ เพื่อปองกันอัคคีภัย ตั้งจาย 30,000          บาท

  4) โครงการกําจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหลงน้ํา ตั้งจาย 30,000          บาท

  5) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลตางๆ ตั้งจาย 40,000          บาท

  6) โครงการอบรมใหความรูอัคคีภัย ปองกันได ตองใสใจ ไมประมาท ตั้งจาย 30,000          บาท

  7) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนขางถนนเพื่อปองกันอุบัติเหตุทางถนน ตั้งจาย 30,000          บาท

  8) โครงการจัดฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.บัวใหญ ตั้งจาย 50,000          บาท

  9) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม ตั้งจาย 10,000          บาท

  10) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจาย 10,000          บาท
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คาวัสดุ    ตั้งจาย 110,000        บาท

วัสดุเครื่องแตงกาย      ตั้งจาย 50,000          บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง       ตั้งจาย 40,000          บาท

วัสดุจราจร ตั้งจาย 20,000          บาท

แผนงานการศึกษา ตั้งจาย 5,682,108      บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตั้งจาย 1,351,860      บาท

  งบบุคลากร ตั้งจาย 621,360        บาท

เงินเดือน ตั้งจาย 621,360        บาท

เงินเดือนพนักงาน ตั้งจาย 579,360         บาท

เงินประจําตําแหนง ตั้งจาย 42,000          บาท

  งบดําเนินการ ตั้งจาย 558,000        บาท

คาตอบแทน ตั้งจาย 138,000        บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจาย 30,000          บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจาย 10,000          บาท

คาเชาบาน ตั้งจาย 48,000          บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร         ตั้งจาย 50,000          บาท

คาใชสอย ตั้งจาย 300,000        บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งจาย 120,000        บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งจาย 20,000          บาท

  1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจาย 20,000          บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งจาย 130,000        บาท

  1) โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน (โตไปไมโกง) ตั้งจาย 20,000          บาท

  2) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม ตั้งจาย 30,000          บาท

  3) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจาย 40,000          บาท

  4) โครงการอบรมใหความรูผูดูแลเด็กและคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจาย 20,000          บาท

  5) โครงการทัศนศึกษาบุคลากรของกองการศึกษา อบต.บัวใหญ ตั้งจาย 20,000          บาท

รายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งจาย 30,000          บาท

คาวัสดุ    ตั้งจาย 120,000        บาท

คาวัสดุสํานักงาน ตั้งจาย 30,000          บาท

คาวัสดุงานบานงานครัว         ตั้งจาย 30,000          บาท

คาวัสดุกอสราง ตั้งจาย 20,000          บาท

คาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งจาย 20,000          บาท

คาวัสดุการศึกษา ตั้งจาย 20,000          บาท
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  งบลงทุน ตั้งจาย 2,500           บาท

คาครุภัณฑ ตั้งจาย 2,500           บาท

   1) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจาย 2,500            บาท

  งบเงินอุดหนุน ตั้งจาย 170,000        บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ       ตั้งจาย 170,000        บาท

   1) อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลบัวใหญ ตั้งจาย 150,000        บาท

 - โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ทั้ง 5 แหงๆ ละ 10,000 บาท ตั้งจาย 50,000          บาท

 - โครงการสงเสริมการศึกษา ทั้ง 5 แหงๆ ละ 20,000 บาท ตั้งจาย 100,000         บาท

   2) อุดหนุนกิจกรรม กศน.ตําบลบัวใหญ ตั้งจาย 20,000          บาท

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ตั้งจาย 4,330,248      บาท

  งบบุคลากร ตั้งจาย 1,237,020      บาท

เงินเดือน ตั้งจาย 1,237,020      บาท

เงินเดือนพนักงาน ตั้งจาย 332,340         บาท

เงินวิทยฐานะ ตั้งจาย 42,000          บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งจาย 814,680         บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งจาย 48,000          บาท

  งบดําเนินการ ตั้งจาย 1,451,928      บาท

คาตอบแทน ตั้งจาย 25,000          บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจาย 10,000          บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจาย 5,000            บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร         ตั้งจาย 10,000          บาท

คาใชสอย ตั้งจาย 598,375        บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งจาย 598,375        บาท

  1) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจาย 518,375        บาท

     1) คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ตั้งจาย 110,500        บาท

     - คาจัดการเรียนการสอน ตั้งจาย 110,500         บาท

     2) คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตั้งจาย 407,875        บาท

     - คาหนังสือเรียน ตั้งจาย 13,000          บาท

     - คาอุปกรณการเรียน ตั้งจาย 13,000          บาท

     - คาเครื่องแบบนักเรียน ตั้งจาย 19,500          บาท

     - คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตั้งจาย 27,950          บาท

     - คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แหง ตั้งจาย 334,425         บาท

  2) โครงการกีฬาสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตั้งจาย 10,000          บาท

  3) โครงการพัฒนาศักยภาพศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจาย 20,000          บาท

  4) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ตั้งจาย 10,000          บาท
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  5) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม ตั้งจาย 20,000          บาท

  6) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจาย 20,000          บาท

คาวัสดุ ตั้งจาย 798,553        บาท

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ        ตั้งจาย 5,000           บาท

คาวัสดุงานบานงานครัว         ตั้งจาย 793,553        บาท

   - อาหารเสริม (นม) ตั้งจาย 793,553         บาท

คาสาธารณูปโภค          ตั้งจาย 30,000          บาท

คาไฟฟา ตั้งจาย 10,000          บาท

คาน้ําประปา ตั้งจาย 10,000          บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งจาย 10,000          บาท

  งบลงทุน ตั้งจาย 175,500        บาท

คาครุภัณฑ ตั้งจาย 45,500          บาท

   1) จัดซื้อตูลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ พรอมไมคลอย ขนาด 12 นิ้ว ตั้งจาย 3,500            บาท

      จํานวน 1 ชุด

   2) จัดซื้อเครื่องน้ํา ระบบ รีเวอรส ออสโมซีส พรอมถังเก็บน้ํา จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจาย 25,000          บาท

   3) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจาย 17,000          บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งจาย 130,000        บาท

คาตอเติม หรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตางๆ   ตั้งจาย 130,000        บาท

   - โครงการปรับปรุงตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบัวใหญ ทั้ง 2 แหง ตั้งจาย 130,000         บาท

   งบอุดหนุน ตั้งจาย 1,465,800      บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ      ตั้งจาย 1,465,800      บาท

   1) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตําบลบัวใหญ ตั้งจาย 1,465,800      บาท

 - อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานปาตองทาเนินสามัคคี ตั้งจาย 210,000         บาท

 - อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองปรือคึมมวง ตั้งจาย 516,600         บาท

 - อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหวยโจด ตั้งจาย 210,000         บาท

 - อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบานหนองตะไก ตั้งจาย 289,800         บาท

 - อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานดอนฆาเสือ ตั้งจาย 239,400         บาท

แผนงานสาธารณสุข ตั้งจาย 1,856,880      บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ตั้งจาย 257,800        บาท

  งบบุคลากร ตั้งจาย 217,800        บาท

เงินเดือน ตั้งจาย 217,800        บาท

เงินเดือนพนักงาน ตั้งจาย 196,800         บาท

เงินประจําตําแหนง ตั้งจาย 21,000          บาท



9

  งบดําเนินการ ตั้งจาย 40,000          บาท

คาตอบแทน ตั้งจาย 20,000          บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจาย 10,000          บาท

คาเชาบาน ตั้งจาย 5,000            บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจาย 5,000            บาท

คาใชสอย ตั้งจาย 20,000          บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งจาย 20,000          บาท

  1) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม ตั้งจาย 10,000          บาท

  2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจาย 10,000          บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ตั้งจาย 1,599,080      บาท

  งบบุคลากร ตั้งจาย 472,080        บาท

เงินเดือน ตั้งจาย 472,080        บาท

เงินเดือนพนักงาน ตั้งจาย 352,080         บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งจาย 108,000         บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งจาย 12,000          บาท

  งบดําเนินการ ตั้งจาย 803,000        บาท

คาตอบแทน ตั้งจาย 118,000        บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจาย 40,000          บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจาย 10,000          บาท

คาเชาบาน ตั้งจาย 48,000          บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจาย 20,000          บาท

คาใชสอย ตั้งจาย 300,000        บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งจาย 120,000        บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งจาย 10,000          บาท

  1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจาย 10,000          บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งจาย 120,000        บาท

  1) โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา ประจําป 2565 ตั้งจาย 10,000          บาท

     (สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา) 

  2) โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก ประจําป 2565 ตั้งจาย 30,000          บาท

  3) โครงการอบรมใหความรูผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตั้งจาย 20,000          บาท

     ประจําป 2565

  4) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตนทาง ตั้งจาย 20,000          บาท

      ในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ ประจําป 2565

  5) โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.) ตําบลบัวใหญ ตั้งจาย 20,000          บาท

      ประจําป 2565
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  6) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม ตั้งจาย 10,000          บาท

  7) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจาย 10,000          บาท

รายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งจาย 50,000          บาท

คาวัสดุ    ตั้งจาย 385,000        บาท

คาวัสดุสํานักงาน ตั้งจาย 15,000          บาท

คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งจาย 50,000          บาท

คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย ตั้งจาย 300,000         บาท

คาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งจาย 20,000          บาท

   งบลงทุน ตั้งจาย 44,000          บาท

คาครุภัณฑ ตั้งจาย 44,000          บาท

   1) จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 40 ชอง จํานวน 4 หลัง    ตั้งจาย 22,000          บาท

   2) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจาย 22,000          บาท

   งบเงินอุดหนุน ตั้งจาย 280,000        บาท

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน  ตั้งจาย 280,000        บาท

  1) โครงการอุดหนุน สําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง โครงการ ตั้งจาย 280,000         บาท

     พระราชดําริ ดานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห ตั้งจาย 50,000          บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ตั้งจาย 50,000          บาท

  งบดําเนินการ ตั้งจาย 50,000          บาท

คาใชสอย ตั้งจาย 50,000          บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งจาย 50,000          บาท

  1) โครงการออกเยี่ยมพบประชาชนตําบลบัวใหญ ตั้งจาย 50,000          บาท

แผนงานการเคหะและชุมชน ตั้งจาย 925,000        บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคะและชุมชน ตั้งจาย 725,000        บาท

  งบดําเนินการ ตั้งจาย 725,000        บาท

คาใชสอย ตั้งจาย 390,000        บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   ตั้งจาย 150,000        บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งจาย 190,000        บาท

  1) โครงการจัดฝกอบรมหรือใหความรูงานดานเคหะและชุมชน ตั้งจาย 20,000          บาท

  2) โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับผังเมืองรวมบัวใหญ ตั้งจาย 20,000          บาท

  3) โครงการสํารวจรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน ตั้งจาย 150,000         บาท

รายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งจาย 50,000          บาท
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คาวัสดุ ตั้งจาย 335,000        บาท

คาวัสดุสํานักงาน  ตั้งจาย 20,000          บาท

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ตั้งจาย 150,000         บาท

คาวัสดุกอสราง   ตั้งจาย 150,000         บาท

คาวัสดุคอมพิวเตอร        ตั้งจาย 15,000          บาท

งานไฟฟาถนน ตั้งจาย 200,000        บาท

   งบอุดหนุน ตั้งจาย 200,000        บาท

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ ตั้งจาย 200,000        บาท

   1) อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบัวใหญ ตั้งจาย 200,000         บาท

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ตั้งจาย 532,520        บาท

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน ตั้งจาย 532,520        บาท

  งบบุคลากร ตั้งจาย 317,520        บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งจาย 317,520        บาท

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งจาย 317,520         บาท

  งบดําเนินการ ตั้งจาย 155,000        บาท

คาตอบแทน ตั้งจาย 25,000          บาท

คาตอบแทนประโยชนตอบแทนอื่น ตั้งจาย 10,000          บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจาย 5,000            บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจาย 10,000          บาท

คาใชสอย ตั้งจาย 130,000        บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  ตั้งจาย 130,000        บาท

  1) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม ตั้งจาย 10,000          บาท

  2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจาย 10,000          บาท

  3) โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตั้งจาย 20,000          บาท

  4) โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพในพื้นที่ตําบลบัวใหญ ตั้งจาย 20,000          บาท

  5) โครงการพอ - แมดีเดน ตั้งจาย 5,000            บาท

  6) โครงการสงเสริมครอบครัวอบอุนเขมแข็ง ตั้งจาย 15,000          บาท

  7) โครงการจางนักเรียนทํางานในชวงปดภาคเรียน ตั้งจาย 50,000          บาท

  งบเงินอุดหนุน ตั้งจาย 60,000          บาท

เงินอุดหนุนเอกชน ตั้งจาย 60,000          บาท

   1) อุดหนุนกลุมหรือชมรมผูสูงอายุ ตั้งจาย 10,000          บาท

   2) อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบลบัวใหญ ตั้งจาย 20,000          บาท

   3) อุดหนุนกลุมอาชีพตําบลบัวใหญ ตั้งจาย 20,000          บาท

   4) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการตําบลบัวใหญ ตั้งจาย 10,000          บาท
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แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งจาย 360,000        บาท

งานกีฬาและนันทนาการ ตั้งจาย 240,000        บาท

  งบดําเนินการ ตั้งจาย 240,000        บาท

คาใชสอย ตั้งจาย 240,000        บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งจาย 240,000        บาท

   1) โครงการจัดแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด ตั้งจาย 150,000         บาท

   2) โครงการทองถิ่นสัมพันธเพื่อความสมานฉันทและปรองดอง ตั้งจาย 20,000          บาท

   3) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนากีฬาตําบลบัวใหญ ตั้งจาย 70,000          บาท

งานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น ตั้งจาย 120,000        บาท

  งบดําเนินการ ตั้งจาย 70,000          บาท

คาใชสอย ตั้งจาย 70,000          บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งจาย 70,000          บาท

   1) โครงการงานฉลองชัยทาวสุรนารีประเพณีบัวไหมบัวใหญ ตั้งจาย 50,000          บาท

   2) โครงการอบรมธรรมะ สงเสริมพระพุทธศาสนา ตั้งจาย 20,000          บาท

   งบอุดหนุน ตั้งจาย 50,000          บาท

เงินอุดหนุน       ตั้งจาย 50,000          บาท

  เงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งจาย 50,000          บาท

1) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลบัวใหญ ตั้งจาย 50,000          บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจาย 7,014,620      บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจาย 536,240        บาท

  งบบุคลากร ตั้งจาย 471,240        บาท

เงินเดือน        ตั้งจาย 471,240        บาท

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งจาย 429,240         บาท

เงินประจําตําแหนงผูบริหาร ตั้งจาย 42,000          บาท

  งบดําเนินการ ตั้งจาย 65,000          บาท

คาตอบแทน ตั้งจาย 45,000          บาท

คาตอบแทนประโยชนตอบแทนอื่น ตั้งจาย 20,000          บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      ตั้งจาย 5,000            บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร         ตั้งจาย 20,000          บาท

คาใชสอย ตั้งจาย 20,000          บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  ตั้งจาย 20,000          บาท

  1) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม ตั้งจาย 10,000          บาท

  2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจาย 10,000          บาท



13

งานกอสราง ตั้งจาย 6,478,380      บาท

  งบบุคลากร ตั้งจาย 961,680        บาท

เงินเดือน        ตั้งจาย 961,680        บาท

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งจาย 654,480         บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งจาย 295,200         บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งจาย 12,000          บาท

  งบดําเนินการ ตั้งจาย 110,000        บาท

คาตอบแทน ตั้งจาย 70,000          บาท

คาตอบแทนประโยชนตอบแทนอื่น ตั้งจาย 20,000          บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      ตั้งจาย 10,000          บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร         ตั้งจาย 40,000          บาท

คาใชสอย ตั้งจาย 40,000          บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  ตั้งจาย 40,000          บาท

  1) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม ตั้งจาย 20,000          บาท

  2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจาย 20,000          บาท

  งบลงทุน ตั้งจาย 5,406,700      บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งจาย 5,406,700      บาท

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจาย 5,386,700      บาท

   1) โครงการกอสรางถนน คสล. บานปาตอง หมูที่ 1 ตั้งจาย 311,700         บาท

       ซอยบานอาจารยบุญโฮม

   2) โครงการกอสรางถนน คสล. บานปาตอง หมูที่ 1 ตั้งจาย 275,200         บาท

       ซอยขางโรงกลึง

   3) โครงการกอสรางถนน คสล. บานปาตอง หมูที่ 1 ตั้งจาย 249,100         บาท

       ซอยบานนายสกล ศรีอุน

   4) โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนพลวง หมูที่ 2 ตั้งจาย 349,800         บาท

       จากสามแยกวัดบานโนนพลวง ถึงลําหวยแคน

   5) โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองพะเนียด หมูที่ 3 ตั้งจาย 349,800         บาท

       จากบานนางเสมอ แอบบัว ไปทางคลองสวยรีสอรท

   6) โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน บานทาเนิน หมูที่ 4 ตั้งจาย 371,000         บาท

       (ถังแชมเปญ)

   7) โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหนองปรือ หมูที่ 5 ตั้งจาย 352,800         บาท

       จากสระน้ํา ถึงโคกโนนดู

   8) โครงการกอสรางถนน คสล. บานหวยโจด หมูที่ 6 ซอยหลังโรงเรียน ตั้งจาย 152,300         บาท

   9) โครงการกอสรางถนน คสล. บานหวยโจด หมูที่ 6 ตั้งจาย 194,300         บาท

       สายบานหวยโจด เชื่อมตอบานขามปอม อําเภอบัวลาย
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   10) โครงการกอสรางหินคลุก บานหนองตะไก หมูที่ 7 ตั้งจาย 342,400         บาท

        ไปซอยบานนางเปลี่ยง จันทรภิรมย

   11) โครงการกอสรางถนน คสล. บานหวยแคน หมูที่ 8 ตั้งจาย 416,600         บาท

        จากบานหวยแคน ไปบานโนนพลวง

   12) โครงการวางทอระบายน้ํา บานดอนฆาเสือ หมูที่ 9 ตั้งจาย 338,600         บาท

        จากสามแยกบานนางสมหมาย ถึงบานนางลําใย

   13) โครงการกอสรางถนน คสล. บานสระครก หมูที่ 10 ตั้งจาย 442,500         บาท

        จากศาลปูตา ถึงบานนายอนันต

   14) โครงการกอสรางถนน คสล. บานน้ําออม หมูที่ 11 รอบสระน้ําออม ตั้งจาย 324,800         บาท

   15) โครงการกอสรางถนน คสล. บานหันเกา หมูที่ 12 ตั้งจาย 319,700         บาท

        สายบานนางสํารวย มานจอหอ

   16) โครงการกอสรางถนน คสล. บานคึมมวง หมูที่ 13 ตั้งจาย 346,600         บาท

        รอบหมูบานดานทิศตะวันออก

   17) โครงการกอสรางรองระบายน้ํา บานหนองแวงเนินสวัสดิ์ หมูที่ 14 ตั้งจาย 249,500         บาท

        คุมสามัคคี

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ตั้งจาย 20,000          บาท

แผนงานการเกษตร ตั้งจาย 610,460        บาท

งานสงเสริมการเกษตร ตั้งจาย 580,460        บาท

  งบบุคลากร ตั้งจาย 395,460        บาท

เงินเดือน        ตั้งจาย 395,460        บาท

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งจาย 374,460         บาท

เงินประจําตําแหนงผูบริหาร ตั้งจาย 21,000          บาท

  งบดําเนินการ ตั้งจาย 185,000        บาท

คาตอบแทน ตั้งจาย 25,000          บาท

คาตอบแทนประโยชนตอบแทนอื่น ตั้งจาย 10,000          บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจาย 5,000            บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจาย 10,000          บาท

คาใชสอย ตั้งจาย 140,000        บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   ตั้งจาย 10,000          บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งจาย 130,000        บาท

   1) โครงการสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจาย 50,000          บาท

   2) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตั้งจาย 50,000          บาท

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

   3) โครงการ อปท. ตนแบบจัดการน้ําตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจาย 30,000          บาท

      (ธนาคารน้ําใตดิน)



15

คาวัสดุ ตั้งจาย 20,000          บาท

คาวัสดุการเกษตร  ตั้งจาย 20,000          บาท

งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งจาย 30,000          บาท

  งบดําเนินการ ตั้งจาย 30,000          บาท

คาใชสอย ตั้งจาย 30,000          บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งจาย 30,000          บาท

   1) โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจําป 2565 ตั้งจาย 30,000          บาท



 



#REF!

งบกลาง ตั้งจาย บาท

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจาย บาท

เพื่อจายเปนคาเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจาง

   ในอัตรารอยละ 5

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติฯ และหนังสือสั่งการ ดังตอไปนี้

   1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553

   2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 

ลงวันที่ 22 ม.ค. 2557 เรื่อง การจายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง

2) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตั้งจาย บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ที่อยูในความรับผิดชอบ

ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ ดังตอไปนี้

   1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548

3) เบี้ยยังชีพผูพิการ ตั้งจาย บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ ที่อยูในความรับผิดชอบ

ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ ดังตอไปนี้

   1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548

4) เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส ตั้งจาย บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส เดือนละ 500 บาท

  จํานวน 9 ราย

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ ดังตอไปนี้

   1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548

9,800,000      

3,000,000      

แผนงานงบกลาง

60,000          

14,336,972    

159,960        



5) เงินสํารองจาย ตั้งจาย บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จําเปนเรงดวน

   หรือการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน เชน การปองกันและ

     แกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแลงและภัยพิบัติอื่นๆ

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ ดังตอไปนี้

   1. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน

ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560

6) เงินรายจายตามขอผูกพัน ตั้งจาย บาท

  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตําบล (สปสช.)

ในอัตรารอยละ 40 ตามหลักเกณฑที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ

 แหงชาติกําหนด โดยเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 ส.ค. 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุน

  การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

7) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ตั้งจาย บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน

ทองถิ่น (กบท.) ในอัตรารอยละ 2 ของงบประมาณรายรับโดยไมรวม

เงินอุดหนุน

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติฯ และหนังสือสั่งการ ดังตอไปนี้

   1. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556

   2. หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 ก.ค. 2560

8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตั้งจาย บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเปนรายป ในอัตรารอยละ 0.2 

ของคาจางโดยประมาณทั้งป

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติฯ และหนังสือสั่งการ ดังตอไปนี้

   1. พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

   2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172

ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

6,500           

480,300        

680,212        

150,000        
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งานบริหารทั่วไป ตั้งจาย 11,039,420  บาท

1. งบบุคลากร ตั้งจาย 7,668,720    บาท

หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) ตั้งจาย 3,262,320    บาท

1.1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งจาย 514,080      บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก  

      1) นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 20,400 บาท  

      2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 11,220 บาท  

   จํานวน 2 อัตรา

โดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและ

คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ พ.ศ. 2554 และที่แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

1.1.2 เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ตั้งจาย 42,120        บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง ใหแก

1) นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 1,750 บาท

    2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 880 บาท  

   จํานวน 2 อัตรา

โดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและ

คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ พ.ศ. 2554 และที่แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

1.1.3 เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งจาย 42,120        บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหแก

1) นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 1,750 บาท 

      2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 880 บาท 

   จํานวน 2 อัตรา

โดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและ

คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ พ.ศ. 2554 และที่แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

1.1.4 เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ตั้งจาย 86,400        บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 

เดือนละ 7,200 บาท 

โดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและ

คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ พ.ศ. 2554 และที่แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1.1
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1.1.5 คาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจาย 2,577,600    บาท

เพื่อจายเปน

 1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  เดือนละ 11,220 บาท

 2) รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 9,180 บาท

 3) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 26 คน เดือนละ 7,200 บาท

 4) เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 7,200 บาท

โดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและ

คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ พ.ศ. 2554 และที่แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งจาย 4,406,400    บาท

1.2.1 เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งจาย 2,432,880    บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล

 1) นักบริหารงาน อบต. (ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)   จํานวน  1  อัตรา

 2) นักบริหารงาน อบต. (รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล) จํานวน  1  อัตรา

 3) นักบริหารงานทั่วไป (หัวหนาสํานักปลัด) จํานวน  1  อัตรา

 4) นักจัดการงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา

 5) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  อัตรา

 6) เจาพนักงานธุรการ จํานวน  1  อัตรา

โดยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน

บุคคลทองถิ่น (ฉบับที่ 9)

1.2.2 เงินประจําตําแหนง ตั้งจาย 132,000      บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแก

     1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 4,000 บาท

2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 3,500 บาท

3) หัวหนาสํานักปลัด เดือนละ  3,500 บาท

โดยเปนไปตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังตอไปนี้

   1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข

เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)

   2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 10)

   3. หนังสือจังหวัดนครราชสีมาที่ นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

1.2
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1.2.3 คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งจาย 1,673,520    บาท

เพื่อจายเปนคาจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ไดแก 

1) พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน    1  อัตรา

2) พนักงานจางทั่วไป จํานวน  14  อัตรา

โดยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)

1.2.4 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งจาย 168,000      บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง

โดยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลงพนักงานสวนตําบล

เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงาน

สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล

ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

2. งบดําเนินการ ตั้งจาย 3,303,000    บาท

คาตอบแทน ตั้งจาย 580,000      บาท

2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสว ตั้งจาย 200,000      บาท

ทองถิ่น

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลา

ราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 

คาตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวย

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ

คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทน

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล

เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและ

การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.1.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจาย 20,000        บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน

สวนตําบลและลูกจาง กรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ

หรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

2.1.3 คาเชาบาน ตั้งจาย 280,000      บาท

      - เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล และผูที่มีสิทธิ

ไดรับคาเชาบาน คาเชาซื้อ ตามสิทธิที่พึงเบิก โดยเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

2.1
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2.1.4 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจาย 80,000        บาท

      - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหารทองถิ่น พนักงานสวน

ตําบล ลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติฯ ตามสิทธิที่พึงเบิกได โดยเปนไปหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาใชสอย ตั้งจาย 1,690,000    บาท

2.2.1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งจาย 450,000      บาท

 - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาในการจัดทํา

ของตางๆ ที่จําเปน คาถายเอกสาร คาเขาปกหนังสือ คาเย็บเลมหนังสือ 

คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน)

(คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธ ทางวิทยุ

กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ หรือ

หนังสือพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี

ตามคําพิพากษา คาจางเหมาบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางทนายความ

คาจางปรับปรุงโดเมน website คาจางแรงงานราษฎร ฯลฯ โดยเปนไปตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.2.2 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งจาย 40,000 บาท

1)  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจาย 10,000        บาท

 - เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น) คาใชจายในพิธีเปดอาคารตางๆ

คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใชจายในการประชุมราชการ

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการรับรอง โดยเปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64

เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/0766 ลงวันที่ 5 ก.พ. 63

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ ตั้งจาย 30,000        บาท

หรืออนุกรรมการ

 - เพื่อจายเปนคารับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ

หรืออนุกรรมการตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนังสือ

สั่งการของกระทรวงมหาดไทยฯ โดยจายเปน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม

หรือคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการรับรอง โดยเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 ก.ค. 48 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจาย

เงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.2.3 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย ตั้งจาย 1,000,000    บาท

หมวดอื่นๆ

1)  โครงการ อบต. บัวใหญ เคลื่อนที่รวมกับอําเภอหรือหนวยงาน ตั้งจาย 50,000        บาท

ราชการอื่นๆ

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ อบต.บัวใหญ เคลื่อนที่

รวมกับอําเภอหรือหนวยงานราชการ เชน คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ

คาจัดทําเอกสาร คาอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆ โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 108 ลําดับที่ 7

2) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ตั้งจาย 30,000        บาท

ทองถิ่น 

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานบุคลากรทองถิ่น ไดแก ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 

และพนักงาน อบต.บัวใหญ เชน คาวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และอื่นๆ 

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 107 ลําดับที่ 4

3) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม ตั้งจาย 50,000        บาท

 - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตางๆ ในการอบรมสัมมนา การประชุม

ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง

ที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในราชการของอบต.บัวใหญ ไดแก คาลงทะเบียน

ในการสงพนักงานสวนตําบลที่ไดรับมอบหมายไปฝกอบรมสัมมนาตางๆ ตามสิทธิ์

ที่พึงเบิกจายได โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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4) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งจาย 100,000      บาท

และนอกราชอาณาจักร

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตลอดจนบุคคล

ที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในราชการของ อบต.บัวใหญ ไดแก คาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย

ตามสิทธิ์ที่พึงเบิกจายได โดยเปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

5) โครงการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น ตั้งจาย 400,000      บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซอมของ

อบต.บัวใหญ เชน คาวัสดุอุปกรณ คาประชาสัมพันธ และคาใชจาย

ในการฝกอบรมคณะกรรมการฯ เปนตน โดยทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจายกันได

โดยเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675

ลงวันที่ 6 ก.ค. 61 เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

หนาที่ 7 ลําดับที่ 2

6) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตั้งจาย 30,000        บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และอื่นๆ

โดยทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจายกันได

โดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

หนาที่ 7 ลําดับที่ 1



7

7) โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของผูมีสวนเกี่ยวของในการ ตั้งจาย 200,000      บาท

พัฒนาทองถิ่น

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน

ของผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาทองถิ่น เชน คาจัดซื้อของที่ระลึก

คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมารถ

คาที่พักสําหรับผูเขารับการฝกอบรมศึกษาดูงาน และอื่นๆ โดยเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม

ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

หนาที่ 7 ลําดับที่ 3

8) โครงการพัฒนาฐานขอมูลการบริการเบ็ดเสร็จ ตั้งจาย 140,000      บาท

(E-Smart service) ของ อบต.บัวใหญ

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาฐานขอมูลการบริการ

เบ็ดเสร็จ (E-Smart service) ของ อบต.บัวใหญ เชน คาวิทยากร

คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และอื่นๆ โดยทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได

โดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563

หนาที่ 59 ลําดับที่ 1

2.2.4 รายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งจาย 200,000      บาท

  - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินสํานักงาน 

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาบํารุงรักษาทรัพยสิน  

ซอมแซมทรัพยสินและครุภัณฑตางๆ เปนตน โดยเปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังตอไปนี้

   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 ม.ีค. 61

เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

   2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657

ลงวันที่ 16 ก.ค. 56 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาวัสดุ ตั้งจาย 615,000      บาท

2.3.1 วัสดุสํานักงาน ตั้งจาย 50,000        บาท

      - เพื่อจัดซื้อวัสดุตางๆ ของสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ 

        สมุด แฟม แบบพิมพตางๆ ซองจดหมาย ตรายาง และอื่นๆ โดยเปนไปตาม

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.3
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2.3.2 วัสดุงานบานงานครัว ตั้งจาย 15,000        บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานครัว เชน ผงซักฟอก แปรง สบู

น้ํายาถูพื้น น้ํายาลางจาน ไมกวาด ถวยชาม ถวยกาแฟ ชอน แกว และอื่นๆ

โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.3.3 วัสดุกอสราง ตั้งจาย 150,000      บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม สี แปรงทาสี ปูนซิเมนต

หิน ทราย อิฐ ซีเมนตบลอก เหล็ก ตะปู ลวด ทอ PVC และอื่นๆ

โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งจาย 50,000        บาท

      - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แมแรง ยางรถยนต 

   แบตเตอรรี่ น้ํามันเบรค หมอน้ํา ตลับลูกปน และอื่นๆ สําหรับยานพาหนะ

โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งจาย 300,000      บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 

น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง แกสหุงตม น้ํามันจารบี แกส ถาน 

น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64

เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งจาย 20,000        บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร

พูกัน สี ฟลม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เมโมรี่การด ฯลฯ โดยเปนไปตาม

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งจาย 30,000        บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน/เทปบันทึกขอมูล 

ตลับผงหมึก แปนพิมพ เมาท อุปกรณบันทึกขอมูล ฯลฯ โดยเปนไปตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
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คาสาธารณูปโภค ตั้งจาย 418,000      บาท

2.4.1 คาไฟฟา ตั้งจาย 300,000      บาท

    - เพื่อจายเปนคาไฟฟาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ      

หรืออาคารสถานที่ ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล

บัวใหญ โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบ

และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.4.2 คาบริการโทรศัพท  ตั้งจาย 20,000        บาท

       - เพื่อจายเปนคาโทรศัพท สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล

ที่ใชในราชการตามภารกิจอํานาจหนาที่ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมา

ซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 

เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสายโทรศัพท

คาธรรมเนียม คาบริการอื่นๆ โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบ

และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.4.3 คาบริการไปรษณีย ตั้งจาย 8,000          บาท

    - เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา

ไปรษณียยากร คาสงไปรษณีย EMS คาเชาตู ปณ. ฯลฯ โดยเปนไปตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.4.4 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งจาย 90,000        บาท

    - เพื่อจายเปนคาเชาบริการอินเตอรเน็ต คาตออายุการทําโฮมเพจรายป

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมอื่นๆ

สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64

เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. งบลงทุน ตั้งจาย 32,700        บาท

 3.1 คาครุภัณฑ ตั้งจาย 32,700        บาท

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งจาย 5,000          บาท

  1) จัดซื้อตูเหล็กเก็บแบบฟอรม 15 ลิ้นชัก จํานวน 1 หลัง ตั้งจาย 5,000          บาท

ราคาและคุณลักษณะตั้งตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมปรากฎใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

2.4

3.1.1
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ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ตั้งจาย 27,700        บาท

  1) จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ตั้งจาย 27,700        บาท

 ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

  1) ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล

  2) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพ (นิ้ว)

  3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Blacklight

  4) สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได (Smart TV)

  5) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพและเสียง

  6) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และภาพยนต

  7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว

บัญชีราคากลางครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563

โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ซึ่งไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

4. งบเงินอุดหนุน ตั้งจาย 35,000        บาท

 4.1 เงินอุดหนุน ตั้งจาย 35,000        บาท

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจาย 20,000        บาท

1) โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง

ตามโครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

โดยเปนไปตามระเบียบฯ ดังตอไปนี้

   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ ประชาชนตามอํานาจหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

หนาที่ 5 ลําดับที่ 4

เงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งจาย 15,000        บาท

1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบัวใหญ ตั้งจาย 15,000        บาท

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบัวใหญ

ตามโครงการ "การจัดรัฐพิธีและงานราชพิธีตางๆ" โดยเปนไปตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 เรื่อง ระเบียบกระทรวง

มหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 ม.ิย. 59

3.1.1

4.1.1

4.1.2



ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 111 ลําดับที่ 2
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ ตั้งจาย 527,760      บาท

1. งบบุคลากร ตั้งจาย 402,760      บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งจาย 402,760      บาท

1.1.1 เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งจาย 402,760      บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ใหแก

 1) นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน  1  อัตรา

โดยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน

บุคคลทองถิ่น (ฉบับที่ 9)

2. งบดําเนินการ ตั้งจาย 125,000      บาท

คาตอบแทน ตั้งจาย 85,000        บาท

2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสว ตั้งจาย 10,000        บาท

ทองถิ่น

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลา

ราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 

คาตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวย

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ

คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทน

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล

เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและ

การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจาย 5,000          บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน

สวนตําบลและลูกจาง กรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ

หรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

โดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน ตั้งจาย 60,000        บาท

      - เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล และผูที่มีสิทธิ

     ไดรับคาเชาบาน คาเชาซื้อ ตามสิทธิที่พึงเบิก โดยเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

1.1

2.1

2.1.2

2.1.3
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจาย 10,000        บาท

      - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหารทองถิ่น พนักงานสวน

     ตําบล ลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติฯ ตามสิทธิที่พึงเบิกได โดยเปนไปหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาใชสอย ตั้งจาย 40,000        บาท

2.2.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย ตั้งจาย 40,000        บาท

หมวดอื่นๆ

1) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม ตั้งจาย 10,000        บาท

 - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตางๆ ในการอบรมสัมมนา การประชุม

พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในราชการของ

อบต.บัวใหญ ไดแก คาลงทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบลที่ไดรับมอบหมาย


ไปฝกอบรมสัมมนาตางๆ ตามสิทธิ์ที่พึงเบิกจายได โดยเปนไปตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งจาย 10,000        บาท

และนอกราชอาณาจักร
 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตลอดจนบุคคล

ที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในราชการของ อบต.บัวใหญ ไดแก คาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย

ตามสิทธิ์ที่พึงเบิกจายได โดยเปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

3) โครงการสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมภาคประชาชน อบต. ตั้งจาย 20,000        บาท

บัวใหญ

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการสงเสริม สนับสนุน

การจัดทําแผนชุมชน การจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาฯ และคาอื่นๆ

โดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

2.1.4

2.2



ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)

พ.ศ. 2561

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 107 ลําดับที่ 1
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งานบริหารงานคลัง ตั้งจาย 2,475,920    บาท

1. งบบุคลากร ตั้งจาย 1,908,420    บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งจาย 1,908,420    บาท

1.1.1 เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งจาย 1,466,340    บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ใหแก

1) นักบริหารงานคลัง   จํานวน  1  อัตรา

2) นักวิชาการการเงินและบัญชี จํานวน  1  อัตรา

3) เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน  1  อัตรา

4) เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน  1  อัตรา

5) เจาพนักงานพัสดุ จํานวน  1  อัตรา

โดยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน

บุคคลทองถิ่น (ฉบับที่ 9)

1.1.2 เงินประจําตําแหนง ตั้งจาย 42,000        บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแก นักบริหารงานการคลัง  

เดือนละ 3,500 บาท

โดยเปนไปตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังตอไปนี้

   1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข

เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)

   2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 10)

   3. หนังสือจังหวัดนครราชสีมาที่ นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

1.1.3 คาจางลูกจางประจํา ตั้งจาย 280,080      บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางประจํา ไดแก

  1) เจาหนาที่การเงินและบัญชี จํานวน  1  อัตรา

โดยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 5)

1.1.4 คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งจาย 108,000      บาท

เพื่อจายเปนคาจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ไดแก 

  1) พนักงานจางทั่วไป จํานวน  1  อัตรา

โดยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)

1.1
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1.1.5 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งจาย 12,000        บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง

  1) พนักงานจางทั่วไป จํานวน  1  อัตรา

โดยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลงพนักงานสวนตําบล

เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล

   ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล

ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

2. งบดําเนินการ ตั้งจาย 506,000      บาท

คาตอบแทน ตั้งจาย 176,000      บาท

2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสว ตั้งจาย 20,000        บาท

ทองถิ่น

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลา

ราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 

คาตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวย

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ

คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทน

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล

เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและ

การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจาย 10,000        บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน

สวนตําบลและลูกจาง กรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ

หรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

โดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน ตั้งจาย 96,000        บาท

      - เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล และผูที่มีสิทธิ

     ไดรับคาเชาบาน คาเชาซื้อ ตามสิทธิที่พึงเบิก โดยเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจาย 50,000        บาท

      - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหารทองถิ่น พนักงานสวน

     ตําบล ลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติฯ ตามสิทธิที่พึงเบิกได โดยเปนไปหนังสือ

2.1

2.1.3

2.1.2

2.1.4



กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

15

คาใชสอย ตั้งจาย 260,000      บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งจาย 50,000        บาท

 - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาในการจัดทํา

ของตางๆ ที่จําเปน คาถายเอกสาร คาเขาปกหนังสือ คาเย็บเลมหนังสือ 

คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิย (ยกเวน)

(คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธ ทางวิทยุ

กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ หรือ

หนังสือพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี

ตามคําพิพากษา คาจางเหมาบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางทนายความ

คาจางปรับปรุงโดเมน website คาจางแรงงานราษฎร ฯลฯ โดยเปนไปตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.2.2 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งจาย 10,000        บาท

1)  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจาย 10,000        บาท

 - เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น) คาใชจายในพิธีเปดอาคารตางๆ

คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใชจายในการประชุมราชการ

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการรับรอง โดยเปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64

เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/0766 ลงวันที่ 5 ก.พ. 63

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

2.2.3 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย ตั้งจาย 160,000      บาท

หมวดอื่นๆ

1) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม ตั้งจาย 50,000        บาท

 - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตางๆ ในการอบรมสัมมนา การประชุม

พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในราชการของ

อบต.บัวใหญ ไดแก คาลงทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบลที่ไดรับมอบหมาย


ไปฝกอบรมสัมมนาตางๆ ตามสิทธิ์ที่พึงเบิกจายได โดยเปนไปตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

2.2

2.2.1



งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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2)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งจาย 50,000        บาท
และนอกราชอาณาจักร

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตลอดจนบุคคล

ที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในราชการของ อบต.บัวใหญ ไดแก คาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย

ตามสิทธิ์ที่พึงเบิกจายได โดยเปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

3) โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ และประชาสัมพันธหลักเกณฑ ตั้งจาย 10,000        บาท

การชําระภาษี

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ และ

ประชาสัมพันธหลักเกณฑการชําระภาษี เชน คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ

และคาใชจายอื่นๆ โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ ดังตอไปนี้

   1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 108 ลําดับที่ 11 

4) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน ตั้งจาย 50,000        บาท

ทรัพยสิน

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี

ขององคการบริหารสวนตําบล เชน คาจางลูกจาง คาวัสดุ อุปกรณ

การคัดลอกขอมูล สํารวจขอมูลภาคสนาม และคาใชจายอื่นๆ

โดยทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได

โดยเปนไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ดังตอไปนี้

   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550

   2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 462

ลงวันที่ 29 ก.พ. 2551 เรื่อง การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน



ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563

หนาที่ 59 ลําดับที่ 2 
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2.2.4 รายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งจาย 40,000        บาท

  - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินสํานักงาน 

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาบํารุงรักษาทรัพยสิน  

ซอมแซมทรัพยสินและครุภัณฑตางๆ เปนตน โดยเปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังตอไปนี้

   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 ม.ีค. 61

เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

   2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657

ลงวันที่ 16 ก.ค. 56 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาวัสดุ ตั้งจาย 70,000        บาท

2.3.1 วัสดุสํานักงาน ตั้งจาย 30,000        บาท

      - เพื่อจัดซื้อวัสดุตางๆ ของสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ 

        สมุด แฟม แบบพิมพตางๆ ซองจดหมาย ตรายาง ฯลฯ โดยเปนไปตาม

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.3.2 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งจาย 20,000        บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร

พูกัน สี ฟลม แถบบันทึกเสียง เมโมรี่การด และอื่นๆ โดยเปนไปตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.3.3 วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งจาย 20,000        บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน/เทปบันทึกขอมูล 

ตลับผงหมึก แปนพิมพ เมาท อุปกรณบันทึกขอมูล และอื่นๆ โดยเปนไปตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.3
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3. งบลงทุน ตั้งจาย 61,500        บาท

คาครุภัณฑ ตั้งจาย 61,500        บาท

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งจาย 17,500        บาท

  1) จัดซื้อโตะทํางาน (ชนิดเหล็ก) ขนาด 4 ฟุต พรอมกระจก ตั้งจาย 12,000        บาท

จํานวน 2 ตัว

ราคาและคุณลักษณะตั้งตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมปรากฎใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

ซึ่งไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

  2) จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 40 ชอง จํานวน 1 หลัง ตั้งจาย 5,500          บาท

ราคาและคุณลักษณะตั้งตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมปรากฎใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

ซึ่งไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งจาย 44,000        บาท

  1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ตั้งจาย 44,000        บาท

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core)

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยี

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง

จํานวน 1 หนวย

 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory

รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 9 MB

 - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้

1. เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา

ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ

2. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง

แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ

3. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่สามารถในการใชหนวยความจําหลัก

ในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB

หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย

 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

3.1.2

3.1.1

3.1



 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
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 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

 - มีแปนพิมพและเมาส

 - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2563 

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ขอ 12 หนา 6 

โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ซึ่งไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตั้งจาย 407,820      บาท

1. งบบุคลากร ตั้งจาย 362,820      บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งจาย 362,820      บาท

1.1.1 เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งจาย 362,820      บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ใหแก

 1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน  1  อัตรา

โดยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน

บุคคลทองถิ่น (ฉบับที่ 9)

2. งบดําเนินการ ตั้งจาย 45,000        บาท

คาตอบแทน ตั้งจาย 25,000        บาท

2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสว ตั้งจาย 10,000        บาท

ทองถิ่น

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลา

ราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 

คาตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวย

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ

คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทน

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล

เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและ

การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

1.1

2.1
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจาย 5,000          บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน

สวนตําบลและลูกจาง กรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ

หรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

โดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจาย 10,000        บาท

      - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหารทองถิ่น พนักงานสวน

     ตําบล ลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติฯ ตามสิทธิที่พึงเบิกได โดยเปนไปหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาใชสอย ตั้งจาย 20,000        บาท

2.2.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ ตั้งจาย 20,000        บาท

รายจายหมวดอื่นๆ

1)  คาลงทะเบียนในการฝกอบรม ตั้งจาย 10,000        บาท

 - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตางๆ ในการอบรมสัมมนา การประชุม

พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในราชการของ

อบต.บัวใหญ ไดแก คาลงทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบลที่ไดรับมอบหมาย


ไปฝกอบรมสัมมนาตางๆ ตามสิทธิ์ที่พึงเบิกจายได โดยเปนไปตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งจาย 10,000        บาท

และนอกราชอาณาจักร

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตลอดจนบุคคล

ที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในราชการของ อบต.บัวใหญ ไดแก คาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย

ตามสิทธิ์ที่พึงเบิกจายได โดยเปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

2.1.2

2.1.3

2.2



2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจาย 878,520    บาท

1. งบบุคลากร ตั้งจาย 335,520    บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งจาย 335,520    บาท

1.1.1 เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งจาย 335,520    บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ใหแก

  1) เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน  1  อัตรา

โดยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน

บุคคลทองถิ่น (ฉบับที่ 9)

2. งบดําเนินการ ตั้งจาย 543,000    บาท

คาตอบแทน ตั้งจาย 123,000    บาท

2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันประโยชนแกองคกรปกครองสวน ตั้งจาย 60,000     บาท

ทองถิ่น

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลา

ราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 

คาตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวย

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ

คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทน

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง คาตอบแทน

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เงินรางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว 

โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.1.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจาย 5,000       บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน

สวนตําบลและลูกจาง กรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ

หรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

โดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1.1

2.1
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2.1.3 คาเชาบาน ตั้งจาย 48,000     บาท

 - เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล และผูที่มีสิทธิ

ไดรับคาเชาบาน คาเชาซื้อ ตามสิทธิที่พึงเบิก โดยเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

2.1.4 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจาย 10,000     บาท

 - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหารทองถิ่น พนักงานสวน

ตําบล ลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติฯ ตามสิทธิที่พึงเบิกได โดยเปนไปหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาใชสอย ตั้งจาย 310,000    บาท

2.2.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย ตั้งจาย 310,000    บาท

หมวดอื่นๆ

1) โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. ตั้งจาย 50,000     บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรม ทบทวน อปพร.

เชน คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ ดังตอไปนี้

   1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัย 

ฝายพลเรือน พ.ศ. 2553

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 149 ลําดับที่ 7

2) โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจาย 30,000     บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกซอมแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาอื่นๆ

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติฯ ดังตอไปนี้

   1. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

   2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

หนาที่ 17 ลําดับที่ 2

2.2
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3) โครงการทําแนวปองกันไฟ เพื่อปองกันอัคคีภัย ตั้งจาย 30,000     บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการทําแนวปองกันไฟ 

เพื่อปองกันอัคคีภัย เชน คาวัสดุอุปกรณ และคาอื่นๆ

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติฯ ดังตอไปนี้

   1. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

   2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 148 ลําดับที่ 2

 4) โครงการกําจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหลงน้ํา ตั้งจาย 30,000     บาท

    - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการบูรณาการรวมกําจัด

ผักตบชวา และวัชพืชในแหลงน้ํา เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร

อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาอื่นๆ โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 148 ลําดับที่ 3

5) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลตางๆ ตั้งจาย 40,000     บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนชวงเทศกาลตางๆ เชน ชวงเทศกาลปใหม เทศกาล 

สงกรานต และอื่นๆ

 โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติฯ และหนังสือสั่งการ ดังตอไปนี้

   1. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

   2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)

   3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634

ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เรื่อง มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว 

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 148 ลําดับที่ 1

6) โครงการอบรมใหความรูอัคคีภัย ปองกันได ตองใสใจ ตั้งจาย 30,000     บาท

ไมประมาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูอัคคีภัย

ปองกันได ตองใสใจ ไมประมาท เชน คาวิทยากร คาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม และคาอื่นๆ

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติฯ ดังตอไปนี้

   1. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550



   2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

หนาที่ 17 ลําดับที่ 3
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7) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนขางถนนเพื่อปองกันอุบัติเหตุ ตั้งจาย 30,000     บาท

ทางถนน

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศนขางถนน

เพื่อปองกันอุบัติเหตุทางถนน เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร

อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาอื่นๆ

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติฯ ดังตอไปนี้

   1. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

   2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 150 ลําดับที่ 11

8) โครงการจัดฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ตั้งจาย 50,000     บาท

อบต.บัวใหญ

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดฝกอบรมชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพิบัติ อบต.บัวใหญ เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร คาอาหาร

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาอื่นๆ

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติฯ ดังตอไปนี้

   1. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

   2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563

หนาที่ 3 ลําดับที่ 1

9) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม ตั้งจาย 10,000     บาท

 - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตางๆ ในการอบรมสัมมนา การประชุม

พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในราชการของ

อบต.บัวใหญ ไดแก คาลงทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบลที่ไดรับมอบหมาย


ไปฝกอบรมสัมมนาตางๆ ตามสิทธิ์ที่พึงเบิกจายได โดยเปนไปตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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10) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งจาย 10,000     บาท

และนอกราชอาณาจักร

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตลอดจนบุคคล

ที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในราชการของ อบต.บัวใหญ ไดแก คาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย

ตามสิทธิ์ที่พึงเบิกจายได โดยเปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาวัสดุ ตั้งจาย 110,000    บาท

2.3.1 วัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งจาย 50,000     บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย อปพร. และอื่นๆ โดยเปนไปตาม

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.3.2 วัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งจาย 40,000     บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุเกี่ยวกับ ศูนย อปพร. และวัสดุงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เชน สายสง สายสูบ และอื่นๆ โดยเปนไปตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.3.3 วัสดุจราจร ตั้งจาย 20,000     บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุจราจร เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณ

ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นเหล็ก ฯลฯ โดยเปนไปตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

2.3
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตั้งจาย 1,351,860   บาท

1. งบบุคลากร ตั้งจาย 621,360      บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งจาย 621,360      บาท

1.1.1 เงินเดือนพนักงาน ตั้งจาย 579,360      บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล

1) นักบริหารงานการศึกษา จํานวน  1  อัตรา

2) นักวิชาการศึกษา จํานวน  1  อัตรา

โดยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน

บุคคลทองถิ่น (ฉบับที่ 9)

1.1.2 เงินประจําตําแหนง ตั้งจาย 42,000        บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 

เดือนละ 3,500  บาท

โดยเปนไปตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังตอไปนี้

   1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข

เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)

   2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 10)

   3. หนังสือจังหวัดนครราชสีมาที่ นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

2. งบดําเนินการ ตั้งจาย 558,000      บาท

คาตอบแทน ตั้งจาย 138,000      บาท

2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง ตั้งจาย 30,000        บาท

สวนทองถิ่น

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลา

ราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 

คาตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวย

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ

คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทน

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล

เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว 

โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

1.1

แผนงานการศึกษา

2.1



ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

#REF!

2.1.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจาย 10,000        บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน

สวนตําบลและลูกจาง กรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ

หรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

โดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

2.1.3 คาเชาบาน ตั้งจาย 48,000        บาท

      - เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล และผูที่มีสิทธิ

     ไดรับคาเชาบาน คาเชาซื้อ ตามสิทธิที่พึงเบิก โดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)

พ.ศ. 2562 สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

2.1.4 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจาย 50,000        บาท

      - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหารทองถิ่น พนักงานสวน

ตําบล ลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติฯ ตามสิทธิที่พึงเบิกได โดยเปนไปหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาใชสอย ตั้งจาย 300,000      บาท

2.2.1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งจาย 120,000      บาท

 - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาในการจัดทํา

ของตางๆ ที่จําเปน คาถายเอกสาร คาเขาปกหนังสือ คาเย็บเลมหนังสือ 

คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิย (ยกเวน)

(คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธ ทางวิทยุ

   กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ หรือ

หนังสือพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี

ตามคําพิพากษา คาจางเหมาบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางทนายความ

คาจางปรับปรุงโดเมน website คาจางแรงงานราษฎร ฯลฯ โดยเปนไปตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.2



#REF!

2.2.2 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งจาย 20,000        บาท

1)  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจาย 20,000        บาท

 - เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น) คาใชจายในพิธีเปดอาคารตางๆ

คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใชจายในการประชุมราชการ

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการรับรอง โดยเปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64

เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/0766 ลงวันที่ 5 ก.พ. 63

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

2.2.3 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย ตั้งจาย 130,000      บาท

หมวดอื่นๆ

1)  โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ตั้งจาย 20,000        บาท

(โตไปไมโกง)

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคม

ใหเด็กและเยาวชน (โตไปไมโกง ) เชน คาจางเหมาจัดสถานที่

คาตอบแทนวิทยากร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาอื่นๆ

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 126 ลําดับที่ 10

2)  คาลงทะเบียนในการฝกอบรม ตั้งจาย 30,000        บาท

 - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตางๆ ในการอบรมสัมมนา การประชุม

ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง

ที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในราชการของอบต.บัวใหญ ไดแก คาลงทะเบียน

ในการสงพนักงานสวนตําบลที่ไดรับมอบหมายไปฝกอบรมสัมมนาตางๆ ตามสิทธิ์

ที่พึงเบิกจายได โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



#REF!

3) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ตั้งจาย 40,000        บาท

ราชอาณาจักร
 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตลอดจนบุคคล

ที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในราชการของ อบต.บัวใหญ ไดแก คาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย

ตามสิทธิ์ที่พึงเบิกจายได โดยเปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

4)  โครงการอบรมใหความรูผูดูแลเด็กและคณะกรรมการ ตั้งจาย 20,000        บาท

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูผูดูแลเด็ก

และคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาจัดสถานที่

คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง และคาอื่นๆ

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 125 ลําดับที่ 3

5)  โครงการทัศนศึกษาบุคลากรของกองการศึกษา อบต.บัวใหญ ตั้งจาย 20,000        บาท

 - เพื่อเปนคาใชจายโครงการทัศนศึกษาบุคลากรของกองการศึกษา

อบต.บัวใหญ เชน คายานพาหนะ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม

ไมมีแอลกอฮอล คาวัสดุ และคาอื่นๆ โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

หนาที่ 11 ลําดับที่ 1



#REF!

2.2.4 รายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งจาย 30,000        บาท

  - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินสํานักงาน 

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาบํารุงรักษาทรัพยสิน  

ซอมแซมทรัพยสินและครุภัณฑตางๆ เปนตน โดยเปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังตอไปนี้

   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 ม.ีค. 61

เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

   2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657

ลงวันที่ 16 ก.ค. 56 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาวัสดุ ตั้งจาย 120,000      บาท

2.3.1 วัสดุสํานักงาน ตั้งจาย 30,000        บาท

      - เพื่อจัดซื้อวัสดุตางๆ ของสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ 

        สมุด แฟม แบบพิมพตางๆ ซองจดหมาย ตรายาง และอื่นๆ โดยเปนไปตาม

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.3.2 วัสดุงานบานงานครัว ตั้งจาย 30,000        บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานครัว เชน ผงซักฟอก แปรง สบู

น้ํายาถูพื้น น้ํายาลางจาน ไมกวาด ถวยชาม ถวยกาแฟ ชอน แกว และอื่นๆ

โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.3.3 วัสดุกอสราง ตั้งจาย 20,000        บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม สี แปรงทาสี ปูนซิเมนต

หิน ทราย อิฐ ซีเมนตบลอก เหล็ก ตะปู ลวด ทอ PVC และอื่นๆ

โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.3.4 วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งจาย 20,000        บาท

2.3



 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน/เทปบันทึกขอมูล 

ตลับผงหมึก แปนพิมพ เมาท อุปกรณบันทึกขอมูล และอื่นๆ

โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.3.5 วัสดุการศึกษา ตั้งจาย 20,000        บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหุนเพื่อการศึกา แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียน

การสอนทําดวยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก (สไลเดอรพลาสติก) เบาะยืดหยุน

กระดานไวทบอรด ขาตั้ง (กระดานดํา) แปรงลบกระดานดํา ฯลฯ

โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. งบลงทุน ตั้งจาย 2,500         บาท

คาครุภัณฑ ตั้งจาย 2,500         บาท

ประเภทครุภัณฑหรืออิเล็กทรอนิกส ตั้งจาย 2,500         บาท

  1) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจาย 2,500         บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

 - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)

 - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2563 

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ขอ 62 หนา 21 

  โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

  ลงวันที่ 28 พ.ค. 6 4เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

  งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ซึ่งไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

4. งบเงินอุดหนุน ตั้งจาย 170,000      บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งจาย 170,000      บาท

1) อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลบัวใหญ ตั้งจาย 150,000      บาท

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลบัวใหญ ทั้ง 5 แหงๆ ตั้งจาย 50,000        บาท

ละ 10,000 บาท สําหรับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท

โดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หนา 8 ลําดับที่ 2

3.1

3.1.1

4.1



 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลบัวใหญ ทั้ง 5 แหงๆ ตั้งจาย 100,000      บาท

ละ 20,000 บาท ในกิจกรรมสงเสริมการศึกษา จํานวน 100,000 บาท

โดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 128 ลําดับที่ 19 

2) อุดหนุนกิจกรรม กศน.ตําบลบัวใหญ ตั้งจาย 20,000        บาท

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการดานการศึกษาแก กศน.ตําบล

บัวใหญ โดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 126 ลําดับที่ 13

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ตั้งจาย 4,330,248   บาท

1. งบบุคลากร ตั้งจาย 1,237,020   บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งจาย 1,237,020   บาท

1.1.1 เงินเดือนพนักงาน ตั้งจาย 332,340      บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล

1) ครู (ค.ศ. 2) จํานวน  1  อัตรา

โดยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน

บุคคลทองถิ่น (ฉบับที่ 9)

1.1.2 เงินวิทยฐานะ ตั้งจาย 42,000        บาท

  เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะตําแหนง ครู (ค.ศ. 2)

เดือนละ 3,500  บาท

โดยเปนไปตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังตอไปนี้

   1. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

   2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191

ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

1.1.3 คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งจาย 814,680      บาท

  เพื่อจายเปนคาจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ไดแก 

1) พนักงานจางทั่วไป จํานวน  2  อัตรา

2) พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  2  อัตรา

1.1



โดยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)

1.1.4 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งจาย 48,000        บาท

  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชั่วคราวใหแกพนักงานจาง ไดแก

1) พนักงานจางทั่วไป จํานวน  2  อัตรา

2) พนักงานจางตามภารกิจ ผูดูแลเด็ก จํานวน  1  อัตรา

โดยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลงพนักงานสวนตําบล

เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงาน

สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล

ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

2. งบดําเนินการ ตั้งจาย 1,451,928   บาท

คาตอบแทน ตั้งจาย 25,000        บาท

2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันประโยชนแกองคกรปกครองสวน ตั้งจาย 10,000        บาท

ทองถิ่น

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลา

ราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 

คาตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวย

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ

คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทน

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล

เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว 

โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจาย 5,000         บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน

สวนตําบลและลูกจาง กรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ

หรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

โดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน

2.1.2
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การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจาย 10,000        บาท

 - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหารทองถิ่น พนักงานสวน

ตําบล ลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติฯ ตามสิทธิที่พึงเบิกได โดยเปนไปหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาใชสอย ตั้งจาย 598,375      บาท

2.2.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย ตั้งจาย 598,375      บาท

หมวดอื่นๆ

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจาย 518,375      บาท

1) คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ตั้งจาย 110,500      บาท

 - คาจัดการเรียนการสอน ตั้งจาย 110,500      บาท

 - เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 65 คนๆ ละ 1,700 บาทตอป

โดยเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย

รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

หนา 9 ลําดับที่ 4

2) คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจาย 407,875      บาท

 - คาหนังสือเรียน ตั้งจาย 13,000        บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหนังสือเรียนใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 65 คนๆ ละ 200 บาทตอป

 - คาอุปกรณการเรียน ตั้งจาย 13,000        บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณการเรียนใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 65 คนๆ ละ 200 บาทตอป

 - คาเครื่องแบบนักเรียน ตั้งจาย 19,500        บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 65 คนๆ ละ 300 บาทตอป

 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตั้งจาย 27,950        บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2.2
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จํานวน 65 คนๆ ละ 430 บาทตอป

- คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แหง ตั้งจาย 334,425      บาท

 - เพื่อจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารอาหารกลางวัน

จํานวน 65 คนๆ ละ 21 บาท จํานวน 245 วัน

โดยเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย

รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

หนา 9 ลําดับที่ 4

2 โครงการกีฬาสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตั้งจาย 10,000        บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกีฬาสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เชน คาจางเหมาจัดสถานที่ คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และอื่นๆ

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 125 ลําดับที่ 1

3 โครงการพัฒนาศักยภาพศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจาย 20,000 บาท

 - เพื่อเปนคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพศึกษาดูงานศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก เชน คายานพาหนะ คาอาหาร อาหารวาง คาวัสดุ และคาอื่นๆ

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฎในตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 128 ลําดับที่ 18

4 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ตั้งจาย 10,000        บาท 

 - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน

คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาจัดซื้อของรางวัล คาจัดซื้อของขวัญ

คาจางเหมามหรสพ และตกแตงเวทีสถานที่ในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2873

ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 127 ลําดับที่ 17

5 คาลงทะเบียนในการฝกอบรม ตั้งจาย 20,000        บาท

 - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตางๆ ในการอบรมสัมมนา การประชุม

พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในราชการของ



อบต.บัวใหญ ไดแก คาลงทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบลที่ไดรับมอบหมาย


ไปฝกอบรมสัมมนาตางๆ ตามสิทธิ์ที่พึงเบิกจายได โดยเปนไปตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

6 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งจาย 20,000        บาท

และนอกราชอาณาจักร

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตลอดจนบุคคล

ที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในราชการของ อบต.บัวใหญ ไดแก คาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย

ตามสิทธิ์ที่พึงเบิกจายได โดยเปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาวัสดุ ตั้งจาย 798,553      บาท

2.3.1 วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งจาย 5,000         บาท

 - เพื่อจายเปนคาไฟฟาและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไทโครโฟน

ปลั๊กไฟฟา เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล

กลองรับสัญญาณ ฯลฯ โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและ

การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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2.3.2 วัสดุงานบานงานครัว ตั้งจาย 793,553      บาท

 - อาหารเสริม (นม) ตั้งจาย 793,553      บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแก

 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แหง

จํานวน 65 คนๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เปนเงิน 124,553 บาท

 - โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ จํานวน 5 แหง จํานวน 349 คนๆ ละ

7.37 บาท จํานวน 260 วัน เปนเงิน 669,000 บาท

โดยเปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังตอไปนี้ 

1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย

รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565

คาสาธารณูปโภค ตั้งจาย 30,000        บาท

2.4.1 คาไฟฟา ตั้งจาย 10,000        บาท

 - เพื่อจายเปนคาไฟฟาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ      

ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ

โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.4.2 คาน้ําประปา ตั้งจาย 10,000        บาท

 - เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนฆาเสือ    

ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ

โดยเปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังตอไปนี้

  1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657

ลงวันที่ 16 ก.ค. 56 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

  2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 ม.ีค. 61

เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค

2.4.3 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งจาย 10,000        บาท

 - เพื่อจายเปนคาเชาบริการอินเตอรเน็ต คาตออายุการทําโฮมเพจรายป
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมอื่นๆ

สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64

เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. งบลงทุน ตั้งจาย 175,500      บาท

คาครุภัณฑ ตั้งจาย 45,500        บาท

ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ตั้งจาย 3,500         บาท

  1) จัดซื้อตูลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ พรอมไมคลอย ขนาด 12 นิ้ว ตั้งจาย 3,500         บาท

ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนฆาเสือ จํานวน 1 ชุด

ราคาและคุณลักษณะตั้งตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมปรากฎใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

ซึ่งไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว ตั้งจาย 25,000        บาท

  1) จัดซื้อเครื่องน้ํา ระบบ รีเวอรส ออสโมซีส พรอมถังเก็บน้ํา ตั้งจาย 25,000        บาท

ผลิตน้ําไดไมต่ํากวา 500 ลิตร/วัน ราคารวมคาติดตั้ง ใหกับศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก อบต.บัวใหญ จํานวน 1 เครื่อง

ราคาและคุณลักษณะตั้งตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมปรากฎใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

ซึ่งไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส ตั้งจาย 17,000        บาท

  1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน ตั้งจาย 17,000        บาท

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory

รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB

หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย

 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

3.1.3
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 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

 - มีแปนพิมพและเมาส

 - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2563 

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 หนา 3 ขอ 6

โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ซึ่งไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งจาย 130,000      บาท

ประเภทคาตอเติม หรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตางๆ ตั้งจาย 130,000      บาท

  1) โครงการปรับปรุงตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบัวใหญ ตั้งจาย 130,000      บาท

ทั้ง 2 แหง

 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบัวใหญ 

ทั้ง 2 แหง รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต. กําหนด

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563

หนา 69 ลําดับที่ 1

4. งบเงินอุดหนุน ตั้งจาย 1,465,800   บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งจาย 1,465,800   บาท

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตําบล ตั้งจาย 1,465,800   บาท

บัวใหญ

1) อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานปาตองทาเนินสามัคคี ตั้งจาย 210,000 บาท

   เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบานปาตอง

ทาเนินสามัคคี จํานวน 50 คนๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน

2) อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองปรือคึมมวง ตั้งจาย 516,600 บาท

   เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียน

บานหนองปรือคึมมวง จํานวน 123 คนๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน

3) อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหวยโจด ตั้งจาย 210,000 บาท

   เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบานหวยโจด

จํานวน 50 คนๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน
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4) อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบานหนองตะไก ตั้งจาย 289,800 บาท

   เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนวัดบานหนองตะไก

จํานวน 69 คนๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน

5) อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานดอนฆาเสือ ตั้งจาย 239,400 บาท

   เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบานดอนฆาเสือ

จํานวน 57 คนๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน

      ตามบัญชีการจัดสรรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยกําหนด

โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507

ลงวันที่ 3 ส.ค. 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และรายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน

ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 126 ลําดับที่ 6

































###

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ตั้งจาย 257,800    บาท

1. งบบุคลากร ตั้งจาย 217,800    บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งจาย 217,800    บาท

1.1.1 เงินเดือนพนักงาน ตั้งจาย 196,800    บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล

1) นักบริหารงานสาธารณสุข จํานวน  1  อัตรา

โดยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน

บุคคลทองถิ่น (ฉบับที่ 9)

1.1.2 เงินประจําตําแหนง ตั้งจาย 21,000      บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุข

เดือนละ 3,500  บาท

โดยเปนไปตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังตอไปนี้

   1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข

เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)

   2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 10)

   3. หนังสือจังหวัดนครราชสีมาที่ นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

2. งบดําเนินการ ตั้งจาย 40,000      บาท

คาตอบแทน ตั้งจาย 20,000      บาท

2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันประโยชนแกองคกรปกครองสวน ตั้งจาย 10,000      บาท

ทองถิ่น

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลา

ราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 

คาตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวย

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ

คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทน

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล

เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว 

แผนงานสาธารณสุข

1.1
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โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.1.2 คาเชาบาน ตั้งจาย 5,000        บาท

      - เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล และผูที่มีสิทธิ

ไดรับคาเชาบาน คาเชาซื้อ ตามสิทธิที่พึงเบิก โดยเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

2.1.3 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจาย 5,000        บาท

      - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหารทองถิ่น พนักงานสวน

ตําบล ลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติฯ ตามสิทธิที่พึงเบิกได โดยเปนไปหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาใชสอย ตั้งจาย 20,000      บาท

2.2.3 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย ตั้งจาย 20,000      บาท

หมวดอื่นๆ

1)  คาลงทะเบียนในการฝกอบรม ตั้งจาย 10,000      บาท

 - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตางๆ ในการอบรมสัมมนา การประชุม

พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในราชการของ

อบต.บัวใหญ ไดแก คาลงทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบลที่ไดรับมอบหมาย


ไปฝกอบรมสัมมนาตางๆ ตามสิทธิ์ที่พึงเบิกจายได โดยเปนไปตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งจาย 10,000      บาท

และนอกราชอาณาจักร

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตลอดจนบุคคล

ที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในราชการของ อบต.บัวใหญ ไดแก คาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
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เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย

ตามสิทธิ์ที่พึงเบิกจายได โดยเปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ตั้งจาย 1,599,080  บาท

1. งบบุคลากร ตั้งจาย 472,080    บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งจาย 472,080    บาท

1.1.1 เงินเดือนพนักงาน ตั้งจาย 352,080    บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล

1) เจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน  1  อัตรา

โดยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน

บุคคลทองถิ่น (ฉบับที่ 9)

1.1.2 คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งจาย 108,000    บาท

  เพื่อจายเปนคาจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ไดแก 

1) พนักงานจางทั่วไป จํานวน  1  อัตรา

โดยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)

1.1.3 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งจาย 12,000      บาท

  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง ไดแก

1) พนักงานจางทั่วไป จํานวน  1  อัตรา

โดยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลงพนักงานสวนตําบล

เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงาน

สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล

ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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2. งบดําเนินการ ตั้งจาย 803,000    บาท

คาตอบแทน ตั้งจาย 118,000    บาท

2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน ตั้งจาย 40,000      บาท

ทองถิ่น

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลา

ราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 

คาตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวย

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ

คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทน

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล

เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว 

โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.1.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจาย 10,000      บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน

สวนตําบลและลูกจาง กรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ

หรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

โดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

2.1.3 คาเชาบาน ตั้งจาย 48,000      บาท

      - เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล และผูที่มีสิทธิ

ไดรับคาเชาบาน คาเชาซื้อ ตามสิทธิที่พึงเบิก โดยเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

2.1.4 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจาย 20,000      บาท

      - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหารทองถิ่น พนักงานสวน

ตําบล ลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติฯ ตามสิทธิที่พึงเบิกได โดยเปนไปหนังสือ
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาใชสอย ตั้งจาย 300,000    บาท

2.2.1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งจาย 120,000    บาท

 - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาในการจัดทําของตางๆ ที่จําเปน

คาถายเอกสาร คาเขาปกหนังสือ คาเย็บเลมหนังสือ คาซักฟอก คาระวางบรรทุก

คาเชาทรัพยสิย (ยกเวน) (คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธ 

ทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ หรือ

หนังสือพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี

ตามคําพิพากษา คาจางเหมาบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางทนายความ

คาจางปรับปรุงโดเมน website คาจางแรงงานราษฎร ฯลฯ โดยเปนไปตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.2.2 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งจาย 10,000      บาท

1)  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจาย 10,000      บาท

 - เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น) คาใชจายในพิธีเปดอาคารตางๆ

คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใชจายในการประชุมราชการ

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการรับรอง โดยเปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64

เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/0766 ลงวันที่ 5 ก.พ. 63

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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2.2.3 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย ตั้งจาย 120,000    บาท

หมวดอื่นๆ

1) โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา ประจําป 2565 ตั้งจาย 10,000      บาท

(สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา) 

 - เพื่อจายตามโครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา ประจําป 2565

เชน คาจางเหมาฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา คาปายรณรงค และคาอื่นๆ

โดยเปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังตอไปนี้

   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 

ลงวันที่ 12 ม.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานปองกัน และควบคุม

โรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

   2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 368 

ลงวันที่ 6 ก.พ. 2561

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 135 ลําดับที่ 16

2) โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก ประจําป 2565 ตั้งจาย 30,000      บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก

ประจําป 2565 เชน คาจัดซื้อน้ํายาพนหมอกควัน วัสดุวิทยาศาสตรอื่นๆ

คาจางเหมาฉีดพนหมอกควัน และคาอื่นๆ

โดยเปนไปตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.3/ว 4396 

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง โครงการรณรงคปองกันการแพรระบาด

ของโรคไขเลือดออก

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 133 ลําดับที่ 5

3) โครงการอบรมใหความรูผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตั้งจาย 20,000      บาท

ประจําป 2565

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูผูประกอบกิจการที่

เปนอันตรายตอสุขภาพ ประจําป 2565 เชน คาปายประชาสัมพันธ

คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาอื่นๆ

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562



ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 134 ลําดับที่ 7

4) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตนทาง ตั้งจาย 20,000      บาท

ในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ ประจําป 2565

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน

ในการคัดแยกขยะที่ตนทางในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ ประจําป 2565

เชน คาปายประชาสัมพันธ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอื่นๆ 

โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.4/ว1338

ลงวันที่ 6 ก.ค. 2559 เรื่อง กรอบแนวทางการบริหารจัดการขยะในรูปแบบ

ความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 134 ลําดับที่ 8

5) โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.) ตําบลบัวใหญ ตั้งจาย 20,000      บาท

ประจําป 2565

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.)

ตําบลบัวใหญ ประจําป 2565 เชน คาปายประชาสัมพันธ คาอาหาร 

อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาอื่นๆ

โดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก พ.ศ. 2561

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 145 ลําดับที่ 5

6)  คาลงทะเบียนในการฝกอบรม ตั้งจาย 10,000      บาท

 - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตางๆ ในการอบรมสัมมนา การประชุม

ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง

ที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในราชการของอบต.บัวใหญ ไดแก คาลงทะเบียน

ในการสงพนักงานสวนตําบลที่ไดรับมอบหมายไปฝกอบรมสัมมนาตางๆ ตามสิทธิ์

ที่พึงเบิกจายได โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



7)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ตั้งจาย 10,000      บาท

ราชอาณาจักร

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตลอดจนบุคคล

ที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในราชการของ อบต.บัวใหญ ไดแก คาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย

ตามสิทธิ์ที่พึงเบิกจายได โดยเปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.2.4 รายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งจาย 50,000      บาท

  - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินสํานักงาน 

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาบํารุงรักษาทรัพยสิน  

ซอมแซมทรัพยสินและครุภัณฑตางๆ เปนตน โดยเปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังตอไปนี้

   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มี.ค. 61

เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

   2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657

ลงวันที่ 16 ก.ค. 56 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาวัสดุ ตั้งจาย 385,000    บาท

2.3.1 วัสดุสํานักงาน ตั้งจาย 15,000      บาท

      - เพื่อจัดซื้อวัสดุตางๆ ของสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ 

        สมุด แฟม แบบพิมพตางๆ ซองจดหมาย ตรายาง และคาอื่นๆ 

โดยเปนไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.3



2.3.2 วัสดุวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งจาย 50,000      บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 

น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง แกสหุงตม น้ํามันจารบี แกส ถาน 

น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64

เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.3.3 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งจาย 300,000    บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย คาจัดซื้อยาเวชภัณฑ

เชน แอลกอฮอล ถุงมือ น้ํายาลางมือ ยาชุดชวยผูปวยประสบภัย

ยาตําราหลวง และยาอื่นๆ

โดยเปนไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.3.4 วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งจาย 20,000      บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน/เทปบันทึกขอมูล 

ตลับผงหมึก แปนพิมพ เมาท อุปกรณบันทึกขอมูล ฯลฯ โดยเปนไปตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. งบลงทุน ตั้งจาย 44,000      บาท

คาครุภัณฑ ตั้งจาย 44,000      บาท

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งจาย 22,000      บาท

  1) จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 40 ชอง จํานวน 4 หลัง ตั้งจาย 22,000      บาท

ราคาและคุณลักษณะตั้งตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมปรากฎใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

ซึ่งไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

3.1
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ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งจาย 22,000      บาท

  1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล ตั้งจาย 22,000      บาท

จํานวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)

จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้

1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ

(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit)

ไมนอยกวา 10 แกน หรือ

2. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ

(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่

ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB

หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย

 - มีจอภาพที่รองรับความระเอียดไมนอยกวา 1,366x768 Pixel และมีขนาด

ไมนอยกวา 12 นิ้ว

 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

 - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2563 

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 หนา 6 ขอ 12

โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 6 4เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ซึ่งไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

3.1.2



4. งบเงินอุดหนุน ตั้งจาย 280,000    บาท

4.1 เงินอุดหนุนองคประชาชน ตั้งจาย 280,000    บาท

1) โครงการอุดหนุน สําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง โครงการ ตั้งจาย 280,000    บาท

พระราชดําริ ดานสาธารณสุข

 - เพื่อจายเปนคาสนับสนุนตามโครงการอุดหนุน สําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข หมูบานละ 20,000 บาท

เพื่อให คณะกรรมการหมูบาน ดําเนินการในกิจกรรม ไดแก

 - โครงการอบรมหมอหมูบานในราชประสงค

 - โครงการควบคุมปองกันโรคขาดสารไอโอดีน

 - โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

โดยเปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังตอไปนี้

   1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2308

ลงวันที่ 30 ต.ค. 2560 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

   2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109

ลงวันที่ 15 ม.ค. 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพิ่มเติม

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 136 ลําดับที่ 17



###

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ตั้งจาย 50,000      บาท

1. งบดําเนินการ ตั้งจาย 50,000      บาท

คาใชสอย ตั้งจาย 50,000      บาท

1.1.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย ตั้งจาย 50,000      บาท

หมวดอื่นๆ

1) โครงการออกเยี่ยมพบประชาชนตําบลบัวใหญ ตั้งจาย 50,000      บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการออกเยี่ยมพบประชาชน

ตําบลบัวใหญ เชน คาอาหาร คาจัดทําเอกสาร คาวัสดุ และคาอื่นๆ 

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 115 ลําดับที่ 2

แผนงานสังคมสงเคราะห

1.1



###

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ตั้งจาย #REF! บาท

1. งบดําเนินการ ตั้งจาย 725,000    บาท

คาใชสอย ตั้งจาย 390,000    บาท

1.1.1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งจาย 150,000    บาท

 - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาในการจัดทํา

ของตางๆ ที่จําเปน คาถายเอกสาร คาเขาปกหนังสือ คาเย็บเลมหนังสือ 

คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิย (ยกเวน)

(คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธ ทางวิทยุ

กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ หรือ

หนังสือพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี

ตามคําพิพากษา คาจางเหมาบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางทนายความ

คาจางปรับปรุงโดเมน website คาจางแรงงานราษฎร ฯลฯ โดยเปนไปตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

1.1.2 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย ตั้งจาย 190,000    บาท

หมวดอื่นๆ

1)  โครงการจัดฝกอบรมหรือใหความรูงานดานเคหะและชุมชน ตั้งจาย 20,000      บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดฝกอบรมหรือใหความรูงาน

ดานเคหะและชุมชน เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและ

เครื่องดื่ม และคาอื่นๆ

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 112 ลําดับที่ 2

2)  โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับผังเมืองรวมบัวใหญ ตั้งจาย 20,000      บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับผังเมือง

รวมบัวใหญ เชน คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ อาหารวางและ

เครื่องดื่ม และคาอื่นๆ

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 112 ลําดับที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน

1.1



###

3)  โครงการสํารวจรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน ตั้งจาย 150,000    บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสํารวจรังวัดตรวจสอบแนวเขต

ที่ดินสาธารณประโยชน หรือคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนตองจายเพื่อดําเนินการ

เกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 146 ลําดับที่ 1

1.1.3 รายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งจาย 50,000      บาท

  - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินสํานักงาน 

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาบํารุงรักษาทรัพยสิน  

ซอมแซมทรัพยสินและครุภัณฑตางๆ เปนตน โดยเปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังตอไปนี้

   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 ม.ีค. 61

เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

   2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657

ลงวันที่ 16 ก.ค. 56 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาวัสดุ ตั้งจาย 335,000    บาท

2.3.1 วัสดุสํานักงาน ตั้งจาย 20,000      บาท

      - เพื่อจัดซื้อวัสดุตางๆ ของสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ 

        สมุด แฟม แบบพิมพตางๆ ซองจดหมาย ตรายาง และอื่นๆ โดยเปนไปตาม

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.3.2 วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งจาย 150,000    บาท

       - เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน สายไฟฟา หลอดไฟฟา ฟวส

       สายไฟฟา สตารทเตอร บาลาส คัตเอาท ออโตเซลล โคมไฟฟา และคาอื่นๆ

โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.3



###

2.3.3 วัสดุกอสราง ตั้งจาย 150,000    บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม สี แปรงทาสี ปูนซิเมนต

หิน ทราย อิฐ ซีเมนตบลอก เหล็ก ตะปู ลวด และคาอื่นๆ

โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.3.4 วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งจาย 15,000      บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน/เทปบันทึกขอมูล 

ตลับผงหมึก แปนพิมพ เมาท อุปกรณบันทึกขอมูล ฯลฯ โดยเปนไปตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานไฟฟาและประปา ตั้งจาย 200,000    บาท

  1. งบเงินอุดหนุน ตั้งจาย 200,000    บาท

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ ตั้งจาย 200,000    บาท

1) อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบัวใหญ ตั้งจาย 200,000    บาท

 - เพื่อจายเปนคาติดตั้งหมอแปลงไฟฟา คาใชจายในการขยายเขตระบบ

ไฟฟาภายในตําบลบัวใหญ หรือคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ และหนังสือสั่งการ ดังตอไปนี้

   1. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

   2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 ม.ิย. 59

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

1.1



#REF!

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน ตั้งจาย 532,520    บาท

1. งบบุคลากร ตั้งจาย 317,520    บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งจาย 317,520    บาท

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งจาย 317,520    บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ใหแก

 1) นักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา

โดยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน

บุคคลทองถิ่น (ฉบับที่ 9)

2. งบดําเนินการ ตั้งจาย 155,000    บาท

คาตอบแทน ตั้งจาย 25,000     บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน ตั้งจาย 10,000     บาท

ทองถิ่น

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลา

ราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 

คาตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวย

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ

คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทน

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล

เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและ

การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจาย 5,000       บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน

สวนตําบลและลูกจาง กรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ

หรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

โดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1.1

1.1.1

2.1.2

2.1.1

2.1



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจาย 10,000     บาท

      - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหารทองถิ่น พนักงานสวน

     ตําบล ลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติฯ ตามสิทธิที่พึงเบิกได โดยเปนไปหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาใชสอย ตั้งจาย 130,000    บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย ตั้งจาย 130,000    บาท

หมวดอื่นๆ

1) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม ตั้งจาย 10,000     บาท

 - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตางๆ ในการอบรมสัมมนา การประชุม

พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในราชการของ

อบต.บัวใหญ ไดแก คาลงทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบลที่ไดรับมอบหมาย


ไปฝกอบรมสัมมนาตางๆ ตามสิทธิ์ที่พึงเบิกจายได โดยเปนไปตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งจาย 10,000     บาท

และนอกราชอาณาจักร
 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตลอดจนบุคคล

ที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในราชการของ อบต.บัวใหญ ไดแก คาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย

ตามสิทธิ์ที่พึงเบิกจายได โดยเปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.2.1

2.1.3

2.2



3) โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตั้งจาย 20,000     บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม

คาใชจายอื่นๆ ที่กฎหมายกําหนดใหเบิกจายได

โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท

0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2560

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 118 ลําดับที่ 1

4) โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพในพื้นที่ตําบลบัวใหญ ตั้งจาย 20,000     บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมอาชีพในพื้นที่ตําบลบัวใหญ

เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ และคาอื่นๆ

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 115 ลําดับที่ 4

5) โครงการพอ - แมดีเดน ตั้งจาย 5,000       บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพอ - แมดีเดน เชน คาใบ

ประกาศนียบัตร และคาอื่นๆ

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 116 ลําดับที่ 7

6) โครงการสงเสริมครอบครัวอบอุนเขมแข็ง ตั้งจาย 15,000     บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมครอบครัวอบอุน เชน

คาวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาอื่นๆ

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 116 ลําดับที่ 10

    7) โครงการจางนักเรียนทํางานในชวงปดภาคเรียน ตั้งจาย 50,000     บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจางนักเรียนทํางานในชวง

   ปดภาคเรียน โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 108 ลําดับที่ 8



4. งบเงินอุดหนุน ตั้งจาย 60,000     บาท

เงินอุดหนุน ตั้งจาย 60,000     บาท

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน ตั้งจาย 60,000     บาท

1) อุดหนุนกลุมหรือชมรมผูสูงอายุ ตั้งจาย 10,000     บาท

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุมหรือชมรมผูสูงอายุตําบลบัวใหญ

ในการจัดกิจกรรมตางๆ ตามอํานาจหนาที่ โดยเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 ม.ิย. 59

2) อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบลบัวใหญ ตั้งจาย 20,000     บาท

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบลบัวใหญ ในการจัด

กิจกรรมตางๆ ตามอํานาจหนาที่ โดยเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 ม.ิย. 59

3) อุดหนุนกลุมอาชีพตําบลบัวใหญ ตั้งจาย 20,000     บาท

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุมอาชีพตําบลบัวใหญ ในการจัดกิจกรรม

ตางๆ ตามอํานาจหนาที่ โดยเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว 3616 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 ม.ิย. 59

4) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการตําบลบัวใหญ ตั้งจาย 10,000     บาท

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการตําบลบัวใหญ ในการจัด

กิจกรรมตางๆ ตามอํานาจหนาที่ โดยเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 ม.ิย. 59

4.1

4.1.1



#REF!

งานกีฬาและนันทนาการ ตั้งจาย 240,000    บาท

1. งบดําเนินการ ตั้งจาย 240,000    บาท

คาใชสอย ตั้งจาย 240,000    บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย ตั้งจาย 240,000    บาท

หมวดอื่นๆ

1) โครงการจัดแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด ตั้งจาย 150,000    บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดแขงขันกีฬาตานยาเสพติด

เชน คาจางเหมาจัดสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนคณะกรรมการ

ตัดสิน คาจัดซื้อถวยรางวัล และคาอื่นๆ

โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73

ลงวันที่ 16 ม.ค. 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน

การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

หนาที่ 14 ลําดับที่ 1

 2) โครงการทองถิ่นสัมพันธเพื่อความสมานฉันทและปรองดอง ตั้งจาย 20,000     บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการทองถิ่นสัมพันธเพื่อความสมานฉันท

และปรองดอง เชน คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา คาวัสดุอุปกรณ และคาอื่นๆ

 โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73

ลงวันที่ 16 ม.ค. 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน

การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 111 ลําดับที่ 1

3) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนากีฬาตําบลบัวใหญ ตั้งจาย 70,000     บาท 

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนากีฬา

ตําบลบัวใหญ เชน คาจัดซื้ออุปกรณกีฬา อุปกรณประจําศูนยพัฒนา

กีฬา และคาอื่นๆ

โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73

ลงวันที่ 16 ม.ค. 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน

การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 143 ลําดับที่ 9

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.1

1.1.1



งานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น ตั้งจาย 120,000 บาท

1. งบดําเนินการ ตั้งจาย 70,000 บาท

คาใชสอย ตั้งจาย 70,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย ตั้งจาย 70,000 บาท

หมวดอื่นๆ

1) โครงการงานฉลองชัยทาวสุรนารีประเพณีบัวไหมบัวใหญ ตั้งจาย 50,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการงานฉลองชัยทาวสุรนารีประเพณี

บัวไหมบัวใหญ เชน คาจัดขบวนแห คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาอื่นๆ

โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73

ลงวันที่ 16 ม.ค. 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน

การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

หนาที่ 14 ลําดับที่ 2

 2) โครงการอบรมธรรมะ สงเสริมพระพุทธศาสนา ตั้งจาย 20,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมธรรมะ สงเสริมพระพุทธ-

ศาสนา เชน คาวิยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดซื้อวัสดุ

 คาจัดทําเอกสารดําเนินการ และคาอื่นๆ

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 143 ลําดับที่ 6

2. งบเงินอุดหนุน ตั้งจาย 50,000     บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งจาย 50,000     บาท

1) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลบัวใหญ ตั้งจาย 50,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมในการดําเนินโครงการตางๆ

ในการขับเคลื่อนสงเสริมและทํานุบํารุงวัฒนธรรมในทองถิ่นใหเขมแข็ง

เชน ประเพณีวันเขาพรรษา ประเพณีบุญเผวด ประเพณีอนุรักษขับรอง

ทํานองสรภัญญะ และประเพณีรดน้ําดําหัวขอพรผูสูงอายุ

โดยเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616

ลงวันที่ 24 ม.ิย. 59 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 141 ลําดับที่ 1

1.1

1.1.1

2.1



###

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจาย 536,240    บาท

1. งบบุคลากร ตั้งจาย 471,240    บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งจาย 471,240    บาท

1.1.1 เงินเดือนพนักงาน ตั้งจาย 429,240    บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล

 1) นักบริหารงานชาง (ผูอํานวยการกองชาง)   จํานวน  1  อัตรา

โดยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน

บุคคลทองถิ่น (ฉบับที่ 9)

1.1.2 เงินประจําตําแหนง ตั้งจาย 42,000      บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง

เดือนละ 3,500 บาท

โดยเปนไปตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังตอไปนี้

   1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข

เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)

   2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 10)

   3. หนังสือจังหวัดนครราชสีมาที่ นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 10)

2. งบดําเนินการ ตั้งจาย 65,000      บาท

คาตอบแทน ตั้งจาย 45,000      บาท

2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน ตั้งจาย 20,000      บาท

ทองถิ่น

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลา

ราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 

คาตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวย

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ

คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทน

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล

เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2.1
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การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.1.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจาย 5,000       บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน

สวนตําบลและลูกจาง กรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ

หรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

2.1.3 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจาย 20,000      บาท

 - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหารทองถิ่น พนักงานสวน

ตําบล ลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติฯ ตามสิทธิที่พึงเบิกได โดยเปนไปหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาใชสอย ตั้งจาย 20,000      บาท

3.1.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย ตั้งจาย 20,000      บาท

หมวดอื่นๆ

1) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม ตั้งจาย 10,000      บาท

 - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตางๆ ในการอบรมสัมมนา การประชุม

ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง

ที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในราชการของอบต.บัวใหญ ไดแก คาลงทะเบียน

ในการสงพนักงานสวนตําบลที่ไดรับมอบหมายไปฝกอบรมสัมมนาตางๆ ตามสิทธิ์

ที่พึงเบิกจายได โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

3.1



2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งจาย 10,000      บาท

และนอกราชอาณาจักร

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตลอดจนบุคคล

ที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในราชการของ อบต.บัวใหญ ไดแก คาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย

ตามสิทธิ์ที่พึงเบิกจายได โดยเปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานกอสราง ตั้งจาย 6,478,380  บาท

1. งบบุคลากร ตั้งจาย 961,680    บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งจาย 961,680    บาท

1.1.1 เงินเดือนพนักงาน ตั้งจาย 654,480    บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล

 1) นายชางโยธา               จํานวน  1  อัตรา

 2) นายชางสํารวจ               จํานวน  1  อัตรา

โดยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน

บุคคลทองถิ่น (ฉบับที่ 9)

1.1.2 คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งจาย 295,200    บาท

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  

1) พนักงานจางตามภารกิจ               จํานวน  1  อัตรา

2) พนักงานจางทั่วไป               จํานวน  1  อัตรา

โดยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)

1.1



1.1.3 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งจาย 12,000      บาท

  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชั่วคราวใหแกพนักงานจาง

1) พนักงานจางทั่วไป               จํานวน  1  อัตรา

โดยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลงพนักงานสวนตําบล

เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงาน

สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล

ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

2. งบดําเนินการ ตั้งจาย 110,000    บาท

คาตอบแทน ตั้งจาย 70,000      บาท

2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน ตั้งจาย 20,000      บาท

ทองถิ่น

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลา

ราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 

คาตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวย

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ

คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทน

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล

เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและ

การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.1.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจาย 10,000      บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน

สวนตําบลและลูกจาง กรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ

หรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

2.1.4 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจาย 40,000      บาท

 - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหารทองถิ่น พนักงานสวน

ตําบล ลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติฯ ตามสิทธิที่พึงเบิกได โดยเปนไปหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.1



คาใชสอย ตั้งจาย 40,000      บาท

2.2.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย ตั้งจาย 40,000      บาท

หมวดอื่นๆ

1) คาลงทะเบียนในการฝกอบรม ตั้งจาย 20,000      บาท

 - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตางๆ ในการอบรมสัมมนา การประชุม

พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในราชการของ

อบต.บัวใหญ ไดแก คาลงทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบลที่ไดรับมอบหมาย


ไปฝกอบรมสัมมนาตางๆ ตามสิทธิ์ที่พึงเบิกจายได โดยเปนไปตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งจาย 20,000      บาท

และนอกราชอาณาจักร

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตลอดจนบุคคล

ที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในราชการของ อบต.บัวใหญ ไดแก คาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย

ตามสิทธิ์ที่พึงเบิกจายได โดยเปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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3. งบลงทุน ตั้งจาย 5,406,700  บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งจาย 5,406,700  บาท

1) ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจาย 5,386,700  บาท

1.1 โครงการกอสรางถนน คสล. บานปาตอง หมูที่ 1 ตั้งจาย 311,700    บาท

ซอยบานอาจารยบุญโฮม

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย

ไมนอยกวา 380.00 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

และปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ

ท.1-01 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

หนา 4 ลําดับที่ 1

1.2 โครงการกอสรางถนน คสล. บานปาตอง หมูที่ 1 ตั้งจาย 275,200    บาท

ซอยขางโรงกลึง

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย

ไมนอยกวา 340.00 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

และปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ

ท.1-01 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563

หนา 5 ลําดับที่ 7

1.3 โครงการกอสรางถนน คสล. บานปาตอง หมูที่ 1 ตั้งจาย 249,100    บาท

ซอยบานนายสกล ศรีอุน

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย

ไมนอยกวา 308.00 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

และปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ

ท.1-01 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 9 ลําดับที่ 12
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###

1.4 โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนพลวง หมูที่ 2 ตั้งจาย 349,800    บาท

จากสามแยกวัดบานโนนพลวง ถึงลําหวยแคน

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย

ไมนอยกวา 432.00 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

และปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ

ท.1-01 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

หนา 4 ลําดับที่ 2

1.5 โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองพะเนียด หมูที่ 3 ตั้งจาย 349,800    บาท

จากบานนางเสมอ แอบบัว ไปทางคลองสวยรีสอรท

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย

ไมนอยกวา 432.00 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

และปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ

ท.1-01 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

หนา 5 ลําดับที่ 3

1.6 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน บานทาเนิน หมูที่ 4 ตั้งจาย 371,000    บาท

(ถังแชมเปญ)

ขนาดบรรจุ 12 ลูกบาศกเมตร สูง 12 เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ

จํานวน 1 ปาย และปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย

(รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

หนา 5 ลําดับที่ 4



1.7 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหนองปรือ หมูที่ 5 ตั้งจาย 352,800    บาท

จากสระน้ํา ถึงโคกโนนดู

ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก

ไมนอยกวา 397.50 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

และปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 

(รายละเอียดตามแบบ ท.1-06 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 39 ลําดับที่ 1

1.8 โครงการกอสรางถนน คสล. บานหวยโจด หมูที่ 6 ซอยหลังโรงเรียน ตั้งจาย 152,300    บาท

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย

ไมนอยกวา 188.00 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

และปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย

(รายละเอียดตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด) 

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 48 ลําดับที่ 14

1.9 โครงการกอสรางถนน คสล. บานหวยโจด หมูที่ 6 ตั้งจาย 194,300    บาท

สายบานหวยโจด เชื่อมตอบานขามปอม อําเภอบัวลาย

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย

ไมนอยกวา 240.00 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

และปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย

(รายละเอียดตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563

หนา 85 ลําดับที่ 28



###

1.10 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหนองตะไก หมูที่ 7 ตั้งจาย 342,400    บาท

ไปซอยบานนางเปลี่ยง จันทรภิรมย

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก

ไมนอยกวา 390.00 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

และปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย

(รายละเอียดตามแบบ ท.1-06 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

หนา 5 ลําดับที่ 5

1.11 โครงการกอสรางถนน คสล. บานหวยแคน หมูที่ 8 ตั้งจาย 416,600    บาท

จากบานหวยแคน ไปบานโนนพลวง

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.

ไมนอยกวา 556.00 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

และปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย

(รายละเอียดตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

หนา 6 ลําดับที่ 6

1.12 โครงการวางทอระบายน้ํา บานดอนฆาเสือ หมูที่ 9 ตั้งจาย 338,600    บาท

จากสามแยกบานนางสมหมาย ถึงบานนางลําใย

วางทอระบายน้ําขนาด ⌀ 0.40 เมตร พรอมบอพัก 8 บอ ความยาวรวม

220.00 เมตร ติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และปายประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

หนา 6 ลําดับที่ 7



1.13 โครงการกอสรางถนน คสล. บานสระครก หมูที่ 10 ตั้งจาย 442,500    บาท

จากศาลปูตา ถึงบานนายอนันต

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.

ไมนอยกวา 588.00 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

และปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย

(รายละเอียดตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563

หนา 35 ลําดับที่ 3

1.14 โครงการกอสรางถนน คสล. บานน้ําออม หมูที่ 11 รอบสระน้ําออม ตั้งจาย 324,800    บาท

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.

ไมนอยกวา 392.00 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

และปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 

(รายละเอียดตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

หนา 6 ลําดับที่ 8

1.15 โครงการกอสรางถนน คสล. บานหันเกา หมูที่ 12 ตั้งจาย 319,700    บาท

สายบานนางสํารวย มานจอหอ

ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.

ไมนอยกวา 430.00 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

และปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย

(รายละเอียดตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563

หนา 46 ลําดับที่ 1



1.16 โครงการกอสรางถนน คสล. บานคึมมวง หมูที่ 13 ตั้งจาย 346,600    บาท

รอบหมูบานดานทิศตะวันออก

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.

ไมนอยกวา 460.00 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

และปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย

(รายละเอียดตามแบบ ท.1-01 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563

หนา 51 ลําดับที่ 1

1.17 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา บานหนองแวงเนินสวัสดิ์ หมูที่ 14 ตั้งจาย 249,500    บาท

คุมสามัคคี

รองระบายน้ําขนาดกวาง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา

เสนผานศูนยกลาง 0.30 เมตร ความยาวรวม 206.00 เมตร พรอมติดตั้งปาย

โครงการ จํานวน 1 ปาย และปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บัวใหญ กําหนด)

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 103 ลําดับที่ 3

2) เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ตั้งจาย 20,000      บาท

เพื่อจายเปนคาเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

โดยเปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110

ลงวันที่ 5 ม.ีค. 2561



1

งานสงเสริมการเกษตร ตั้งจาย 580,460    บาท

1. งบบุคลากร ตั้งจาย 395,460    บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งจาย 395,460    บาท

1.1.1 เงินเดือนพนักงาน ตั้งจาย 374,460    บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล

1) นักบริหารงานการเกษตร จํานวน  1  อัตรา

2) นักวิชาการเกษตร จํานวน  1  อัตรา

โดยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน

บุคคลทองถิ่น (ฉบับที่ 9)

1.1.2 เงินประจําตําแหนง ตั้งจาย 21,000     บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร 

เดือนละ 3,500  บาท
โดยเปนไปตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังตอไปนี้

   1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข

เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)

   2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 10)

   3. หนังสือจังหวัดนครราชสีมาที่ นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

แผนงานการเกษตร

1.1
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2. งบดําเนินการ ตั้งจาย 185,000    บาท

คาตอบแทน ตั้งจาย 25,000     บาท

2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน ตั้งจาย 10,000     บาท

ทองถิ่น

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลา

ราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 

คาตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวย

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ

คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทน

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล

เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและ

การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.1.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจาย 5,000       บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน

สวนตําบลและลูกจาง กรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ

หรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

2.1.3 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจาย 10,000     บาท

 - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหารทองถิ่น พนักงานสวน

ตําบล ลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญปกติฯ ตามสิทธิที่พึงเบิกได โดยเปนไปหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.1
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คาใชสอย ตั้งจาย 140,000    บาท

2.2.1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งจาย 10,000     บาท

 - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาในการจัดทํา

ของตางๆ ที่จําเปน คาถายเอกสาร คาเขาปกหนังสือ คาเย็บเลมหนังสือ 

คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิย (ยกเวน)

(คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธ ทางวิทยุ

กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ หรือ

หนังสือพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี

ตามคําพิพากษา คาจางเหมาบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางทนายความ

คาจางปรับปรุงโดเมน website คาจางแรงงานราษฎร ฯลฯ โดยเปนไปตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.2.2 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย ตั้งจาย 130,000    บาท

หมวดอื่นๆ

1) โครงการสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจาย 50,000     บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง

เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ

และคาอื่นๆ

โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มท 0891.4/ว 1659

ลงวันที่ 24 ส.ค. 2553 เรื่อง การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชน

ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 130 ลําดับที่ 3

2) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตั้งจาย 50,000     บาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคาอื่นๆ

โดยเปนไปตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.3/ว 4157

ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เรื่อง การดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

หนา 10 ลําดับที่ 2

2.2



3) โครงการ อปท. ตนแบบจัดการน้ําตามปรัชญาเศรษฐกิจ ตั้งจาย 30,000     บาท

พอเพียง (ธนาคารน้ําใตดิน)

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ อปท. ตนแบบจัดการน้ํา

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ําใตดิน) เชน คาวิทยากร

คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และอื่นๆ

โดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 109 ลําดับที่ 15 

คาวัสดุ ตั้งจาย 20,000     บาท

2.3.1 วัสดุการเกษตร ตั้งจาย 20,000     บาท

      - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน จอบ เสียม พั่ว มีด เชือก

        กรรไกรตัดตนไม ถุงพลาสติกเพาะตนไม ปุย ยาปราบศัตรูพืช และคาอื่นๆ
โดยเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งจาย 30,000     บาท

1. งบดําเนินการ ตั้งจาย 30,000     บาท

คาใชสอย ตั้งจาย 30,000     บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย ตั้งจาย 30,000     บาท

หมวดอื่นๆ

1) โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจําป 2565 ตั้งจาย 30,000     บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติฯ

ประจําป 2565 เชน คาจัดซื้อพันธกลาไม คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติฯ และหนังสือสั่งการ ดังตอไปนี้

   1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

   2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73

ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน

การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

ซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

หนา 13 ลําดับที่ 1
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