
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

อําเภอโกสุมพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,487,100 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 15,658,080 บาท
งบกลาง รวม 15,658,080 บาท

งบกลาง รวม 15,658,080 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 176,000 บาท

เพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของ
คาจ้าง พร้อมกับหักคาจ้างของพนักงานจ้างสงเป็นเป็นเงินสมทบ
ในอัตราเดียวกัน  ตั้งจายจากเงินรายได้ 134,960 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุน 41,040 บาท
-  โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 9,500 บาท

เพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้างประสบ
อันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย  
-  โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,369,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้น
ไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2552 ตั้งจายไว้ 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,981,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยความพิการให้แกผู้พิการที่มีสิทธิตามหลัก
เกณฑที่กําหนด ตั้งจายไว้ 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสให้แกผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้
รับรองและวินิจฉัยแล้ว ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับ ตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตาม
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548

เงินสํารองจาย จํานวน 512,178 บาท

เพื่อใช้จายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือในกิจการ
หรือกิจกรรมใด ๆ ที่จําเป็น จะต้องรีบดําเนินการเพื่อแก้ไขปญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม ซึ่งเป็นเหตุที่ไม
สามารถคาดการณได้ลวงหน้า และไมได้ตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไข
ปญหาดังกลาวไว้
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 347,602 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (ก.บ.ท.) โดยให้คํานวณจากประมาณการรายรับทุกประเภท
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ยก
เว้น ประเภท พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาค และ
เงินอุดหนุน ไมต้องนํามาคํานวณ
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําป สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ.2563
-  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31 ลงวัน
ที่ 21 ตุลาคม 2563
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เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลหนองบัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลางกําหนดเงินสมทบไมน้อยกวา
ร้อยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2561
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองบัว
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4295
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1620
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,349,310 บาท

งบบุคลากร รวม 5,504,910 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งจายไว้ 12 เดือน อัตราการจายดังนี้
    1.  นายก อบต. เดือนละ 20,400 บาท
    2.  รองนายก อบต. เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 2 คน
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาอบต. พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยตั้งตาม
เกณฑรายรับจริง ประเภทเงินรายได้ของปงบประมาณที่ผาน
มา (ไมรวมเงินกู้ เงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท) 

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน อัตราการจายดังนี้
    1.  นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท
    2.  รองนายก อบต. เดือนละ  880 บาท จํานวน 2 คน
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาอบต. พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยตั้งตาม
เกณฑรายรับจริง ประเภทเงินรายได้ของปงบประมาณที่ผาน
มา (ไมรวมเงินกู้ เงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท) 
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งจายไว้ 12
 เดือน อัตราการจายดังนี้
    1.  นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท
    2.  รองนายก อบต. เดือนละ 880บาท จํานวน 2 คน
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาอบต. พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยตั้งตาม
เกณฑรายรับจริง ประเภทเงินรายได้ของปงบประมาณที่ผาน
มา (ไมรวมเงินกู้ เงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท) 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต.  อัตรา
การจาย เดือนละ  7,200  บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาอบต. พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยตั้งตาม
เกณฑรายรับจริง ประเภทเงินรายได้ของปงบประมาณที่ผาน
มา (ไมรวมเงินกู้ เงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท) 
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,886,400 บาท

เพื่อจายเป็น
    1.  คาตอบแทนรายเดือนประธานสภา อบต.  อัตราการ
จาย เดือนละ 11,220  บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน 
    2.  คาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา อบต.  อัตราการ
จาย เดือนละ 9,180 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน 
    3.  คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภา อบต. อัตราการ
จาย เดือนละ 7,200 บาท ตั้งจายไว้ 12 เดือน 
    4.  คาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา อบต. อัตราการ
จาย เดือนละ  7,200 บาท จํานวน 18 คน ตั้งจายไว้ 12 เดือน  
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาอบต. พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยตั้งตาม
เกณฑรายรับจริง ประเภทเงินรายได้ของปงบประมาณที่ผาน
มา (ไมรวมเงินกู้ เงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท) 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,933,790 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,200,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปพนักงานสวนตําบลที่ได้เลื่อนขั้นเงิน
เดือน และเงินปรับตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปของ อบต.หนองบัว ตั้งจายไว้ 12
 เดือน 
    1. ปลัด อบต.  จํานวน 1 อัตรา
    2. รองปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
    3. หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
    4. นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา 
    5. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา 
    6. นิติกร ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
-  โดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ในอัตราเทากับอัตราเงิน
ประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวนตําบลที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหนง ตามกฎหมายวาด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ตั้ง
จายไว้ 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตาม 
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ พ.ศ.2547
-  ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก
. อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก พนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหนง ตั้งจายไว้ 12 เดือน 
    1. ปลัด อบต. ระดับกลาง อัตราเดือนละ 7,000 บาท
    2. รองปลัด อบต.  ระดับต้น อัตราเดือนละ 3,500 บาท
    3. หัวหน้าสํานักปลัด อบต. ระดับต้น อัตราเดือนละ 3,500
 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
-  พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
-  ประกาศ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม  เรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 8 เมษายน 2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 457,470 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง และเงินปรับตามประกาศ ก.อบต. จังหวัด
มหาสารคาม ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปของ อบต.หนอง
บัว  ตั้งจายไว้ 12 เดือน  
    1. ผู้ชวยนักประชาสัมพันธ จํานวน 1 อัตรา
    2. ภารโรง จํานวน 1 อัตรา
    3. พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
-  โดยถือปฎิบัติตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตาง ๆ ของ
พนักงานจ้าง และเงินอื่น ๆ ที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด  ตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน 
โดยถือปฎิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวนราชการ พ.ศ
.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบต. ได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,799,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 523,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจายเป็น
    1.  คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 300,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เชน คณะกรรมการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ประธานกรรมการและกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแตงตั้งให้ชวย
เหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็นต้น ตามหลักเกณฑที่กําหนด
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
    2.  คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คาสมนาคุณกรรมการ
สอบคัดเลือก ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่มีหนังสือสั่งการ แนวทาง
ปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ  ตั้งไว้ 10,000 บาท
-   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ
-   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านสําหรับพนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านได้ตามระเบียบฯ ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านหรือคา
ผอนชําระเงินกู้
-   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชา
บ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานสวน
ตําบลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ
 โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 801,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ การจัดทํา
โปสเตอร การบันทึกภาพยนตรวีดีโอเทป วีดีทัศน คาล้างรูป อัด
ขยายภาพ ม้วนวีดีโอ การจ้างโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ
ในสื่อประเภทตาง ๆ เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือ
พิมพ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ 
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560         
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

คาจัดทําและบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส
-   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

คาจ้างเหมาบริการ  ตําแหนง  ยาม จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ ให้แกผู้ปฏิบัติหน้าที่ยาม ให้มา
ปฏิบัติงานในภารกิจด้านความปลอดภัยทรัพยสินและอาคารสถาน
ที่ของ  อบต.หนองบัว และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จํานวน 1
 คน 
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

คาจ้างเหมาบริการ ตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ ให้แกผู้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับ
รถยนต โดยทําหน้าที่บริการขับรถราชการสําหรับ รับ-สง เจ้า
หน้าที่ของ อบต. ที่ขอใช้รถสํานักงาน และดูแลรับผิดชอบตรวจ
สอบความเรียบร้อย และให้การบํารุงรักษาขั้นพื้นฐานเบื้อง
ต้น รวมถึงการรักษาความสะอาดของรถสํานักงาน  และงานอื่น ๆ
 ที่ได้รับมอบหมาย  จํานวน 1 คน 
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
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คาจ้างเหมาบริการแมบ้านทําความสะอาดอาคารที่ทําการ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ ให้แกผู้ปฏิบัติหน้าที่แมบ้านทํา
ความสะอาดอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนอง
บัว และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  จํานวน 1 คน 
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง ฯลฯ  เชน คาบริการกําจัดปลวก คาล้าง
อัดฉีดรถยนต คาล้างและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศสํานัก
งาน และคาจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่และ
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้
-   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารที่ใช้ภายในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวจํานวน 1 เครื่อง  เป็นเครื่อง
ถายเอกสารแบบมีการยอ-ขยาย ปริมาณการถายขั้นต่ํา  5,000
 แผน/เดือน แผนที่ 5,001 ขึ้นไป คาบริการแผนละ 0.35  บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมปายยาน
พาหนะ คาธรรมเนียมศาล คาดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้าง
ทนายความในกรณีองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวเป็นคดี
ความตาง ๆ คาธรรมเนียมที่ดินและคาใช้จายในการรังวัด
ที่ดิน ตลอดจนคาธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจายได้ใน
ประเภทรายจายนี้
-   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการประกันภัยรถราชการ ภาคบังคับ (พร
บ.) สําหรับรถยนตสํานักงาน หมายเลขทะเบียน กค 94
 มหาสารคาม และ หมายเลขทะเบียน กธ 3020 มหาสารคาม
-   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562

คาเย็บและเข้าเลมปกหนังสือ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างในการเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือ
เอกสารรูปเลมอื่นใดที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่และสามารถเบิก
จายได้ตามประเภทรายจายนี้
-   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เชน รายจาย
ในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อบต. คาใช้จายในพิธีเปด
อาคารตาง ๆ คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใช้จายในการ
ประชุมราชการ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาที่ได้รับอนุญาตของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองบัว หรือผู้
ชวยปฏิบัติราชการของ อบต.หนองบัว โดยได้รับอนุญาตหรือมีคํา
สั่งแตงตั้งเป็นลายลักษณอักษร หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือการเดินทางไปราชการตามนโยบายของ
อําเภอ จังหวัด และรัฐบาลในกิจกรรมอื่น ทั้งนี้เป็นไปตามสิทธิ
หรือกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติ
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งให้ความรวมมือในการ
ประชาสัมพันธ การณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชน
ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามความเหมาะสม
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียมหรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใน
การอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิก อบต. และผู้ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการปลูกจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่นให้แกบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปลูกจิตสํานึกในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นให้แกบุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลหนองบัว เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียน
และอุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น 
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น 
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557

โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เชน คาปายไว
นิล คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
โดยถือปฏิบัติตาม
-  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มิถุนายน 2553 ประกาศให้ วัน
ที่ 18 มีนาคม ของทุกป เป็นวันท้องถิ่นไทย
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับพนักงาน พนักงานจาง 
และสมาชิกสภา อบต.หนองบัว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับพนักงาน พนักงานจาง และสมาชิกสภา อบต.หนอง
บัว เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น 
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่จําเป็นต้องใช้
ใน สํานักงาน อบต.หนองบัว  เชน น้ํายาล้างห้องน้ํา ไม้
กวาด สบู ผงซักฟอก  ฯลฯ  ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง อุปกรณ เครื่อง
อะไหลตาง ๆ ที่ใช้กับรถยนต เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก หม้อน้ํา ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง แก็สหุงต้ม น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
 สําหรับใช้กับรถยนตสวนกลาง  หมายเลขทะเบียน กค 94
 มหาสารคาม  หมายเลขทะเบียน กธ 3020
 มหาสารคาม และ เครื่องตัดหญ้า 
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกัน สี กระดาษ
โปสเตอร ปายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ
 ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม
คงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขน
สง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร เชน อุปกรณ
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมแบบ
เลเซอร ฯลฯ คาใช้จายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรทีมีราคา
ตอหนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท   ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึง
คาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 335,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารสิ่งปลูกสร้าง
อื่น รวมถึงทรัพยสินตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต
.หรือ อบต.ให้การสนับสนุน 
โดยถือปฏิบัติตาม      
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารสิ่งปลูก
สร้างอื่น รวมถึงทรัพยสินตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต
. หรือ อบต.ให้การสนับสนุน
โดยถือปฏิบัติตาม
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงาน และหมายความรวมถึงคาใช้
จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้บริการ เชน คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
 สําหรับใช้ในกิจการของ อบต.
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 41,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทร
สาร คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต และให้หมาย
ความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็ปไซด และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

งบลงทุน รวม 35,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางานพนักงานสวนตําบล จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเก้าอี้ทํางานพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 ตัว  (ตามแบบ อบต.หนองบัวกําหนด) เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณและกําหนดคุณลักษณะเฉพาะตามที่มีในท้อง
ตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด 
โดยถือปฏิบัติตาม
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

โตะทํางานพนักงานสวนตําบล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อโตะทํางานพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 ตัว  ราคาตัวละ 5,000 บาท (ตามแบบ อบต
.หนองบัวกําหนด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะตามที่มีในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด 
โดยถือปฏิบัติตาม
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน* (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    1.  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
    2.  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ
 Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อย
กวา 4 MB 
    3.  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
ขนาดไมน้อยกวา 4 GB 
    4.  มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
    5.  มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
    6.  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
    7.  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง 
    8.  มีแปนพิมพและเมาส 
    9.  มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-  โดยถือปฏิบัติตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่1 (28 
หน้า/นาที)

จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที) จํานวน 1
 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    1.  มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
    2.  มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28
 หน้าตอนาที (ppm)
    3.  สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
    4.  มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
    5.  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
    6.  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 
ได้
    7.  มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
    8.  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-  โดยถือปฏิบัติตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
    1.  มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
    2.  สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที
-  โดยถือปฏิบัติตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนโครงการราชพิธี/รัฐพิธีอําเภอโกสุมพิสัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการราชพิธี/รัฐพิธีอําเภอโกสุมพิสัย ให้แก อําเภอ
โกสุมพิสัย
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 758,240 บาท
งบบุคลากร รวม 713,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 713,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 361,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปพนักงานสวนตําบลที่ได้เลื่อนขั้นเงิน
เดือน และเงินปรับตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปของ อบต.หนองบัว  ตั้งจายไว้ 12
 เดือน 
    1. นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
-  โดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 351,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง และเงินปรับตามประกาศ ก.อบต. จังหวัด
มหาสารคาม ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปของ อบต.หนอง
บัว  ตั้งจายไว้ 12 เดือน 
    1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
-  โดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
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งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานสวน
ตําบลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาที่ได้รับอนุญาตของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองบัว หรือผู้
ชวยปฏิบัติราชการของ อบต.หนองบัว โดยได้รับอนุญาตหรือมีคํา
สั่งแตงตั้งเป็นลายลักษณอักษร หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือการเดินทางไปราชการตามนโยบายของ
อําเภอ จังหวัด และรัฐบาลในกิจกรรมอื่น ทั้งนี้เป็นไปตามสิทธิ
หรือกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติ
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียมหรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใน
การอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิก อบต. และผู้ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557

งานบริหารงานคลัง รวม 1,829,950 บาท
งบบุคลากร รวม 1,503,950 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,503,950 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,281,870 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปพนักงานสวนตําบลที่ได้เลื่อนขั้นเงิน
เดือน และเงินปรับตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปของ อบต.หนองบัว  ตั้งจายไว้ 12
 เดือน 
    1. ผอ.กองคลัง จํานวน 1 อัตรา
    2. นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
    3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา
    4. เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา
-  โดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก. อบต. จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตาง ๆ ของ
พนักงานสวนตําบล และเงินอื่น ๆ ที่ระเบียบ กฎหมาย
กําหนด  ตั้งจายไว้ 12 เดือน 
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวนราชการ พ.ศ
.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบต. ได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก พนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหนง ตั้งจายไว้ 12 เดือน 
    1. ผอ.กองคลัง  ระดับต้น อัตราเดือนละ 3,500 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
-  พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
-  ประกาศ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 8 เมษายน 2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 168,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง และเงินปรับตามประกาศ ก.อบต. จังหวัด
มหาสารคาม ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปของ อบต.หนอง
บัว  ตั้งจายไว้ 12 เดือน 
    1.  ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
-  โดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
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งบดําเนินงาน รวม 326,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านสําหรับพนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านได้ตามระเบียบฯ ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านหรือคา
ผอนชําระเงินกู้
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชา
บ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานสวน
ตําบลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ
โ่ดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2548  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 201,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยจัดเก็บรายได้ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการผู้ชวยจัดเก็บรายได้ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และการจัดทําฐานข้อมูลในการจัด
เก็บรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน การจัดทําฐาน
ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกําหนด และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบ
หมาย  จํานวน 1 คน 
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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คาเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างในการเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือ
เอกสารรูปเลมอื่นใดที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่และสามารถเบิก
จายได้ตามประเภทรายจายนี้
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาที่ได้รับอนุญาตของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองบัว หรือผู้
ชวยปฏิบัติราชการของ อบต.หนองบัว โดยได้รับอนุญาตหรือมีคํา
สั่งแตงตั้งเป็นลายลักษณอักษร หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือการเดินทางไปราชการตามนโยบายของ
อําเภอ จังหวัด และรัฐบาลในกิจกรรมอื่น ทั้งนี้เป็นไปตามสิทธิ
หรือกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติ
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียมหรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใน
การอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิก อบต. และผู้ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการจัดเก็บภาษี อบต.หนองบัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ อบต
.หนองบัว เชน คาวัสดุอุปกรณ คาปายประชาสัมพันธ
โครงการ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
โดยถือปฏิบัติตาม
-  พระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

โครงการสํารวจและจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสํารวจและจัดทําแผนที่
ภาษี เชน คาจ้างเหมาสแกนภาพ ระวางแผนที่ คาคัดลอก ทด. คา
วัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน- - 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.3/ว483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร เชน อุปกรณ
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมแบบ
เลเซอร ฯลฯ คาใช้จายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรทีมีราคา
ตอหนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท   ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึง
คาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 180,600 บาท
งบบุคลากร รวม 150,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 150,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 150,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปพนักงานสวนตําบลที่ได้เลื่อนขั้นเงิน
เดือน และเงินปรับตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปของ อบต.หนองบัว  ตั้งจายไว้ 12
 เดือน 
    1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ จํานวน 1 อัตรา
-  เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลัก
เกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน และประโยชน
ตอบแทนอ่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559
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งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาที่ได้รับอนุญาตของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองบัว หรือผู้
ชวยปฏิบัติราชการของ อบต.หนองบัว โดยได้รับอนุญาตหรือมีคํา
สั่งแตงตั้งเป็นลายลักษณอักษร หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือการเดินทางไปราชการตามนโยบายของ
อําเภอ จังหวัด และรัฐบาลในกิจกรรมอื่น ทั้งนี้เป็นไปตามสิทธิ
หรือกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียมหรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใน
การอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิก อบต. และผู้ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร เชน อุปกรณ
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมแบบ
เลเซอร ฯลฯ คาใช้จายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรทีมีราคา
ตอหนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท   ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึง
คาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,014,920 บาท

งบบุคลากร รวม 415,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 415,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 295,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปพนักงานสวนตําบลที่ได้เลื่อนขั้นเงิน
เดือน และเงินปรับตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปของ อบต.หนองบัว  ตั้งจายไว้ 12
 เดือน 
    1. จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชํานาญงาน จํานวน 1
 อัตรา
-  โดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง และเงินปรับตามประกาศ ก.อบต. จังหวัด
มหาสารคาม ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปของ อบต.หนอง
บัว  ตั้งจายไว้ 12 เดือน 
    1.  พนักงานชับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้ํา) จํานวน 1
 อัตรา
-  โดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตาง ๆ ของ
พนักงานจ้าง และเงินอื่น ๆ ที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด  ตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตาม 
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวนราชการ พ.ศ
.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบต. ได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 584,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 148,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก อปพร. ใน
การปฏิบัติหน้าที่งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ตามหลักเกณฑที่กําหนด
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านสําหรับพนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านได้ตามระเบียบฯ ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านหรือคา
ผอนชําระเงินกู้
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชา
บ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ค่าใช้สอย รวม 351,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการคนงานประจํารถบรรทุกน้ําดับเพลิง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาให้แกผู้ปฏิบัติหน้าที่คนงานประจํารถ
บรรทุกน้ําดับเพลิงขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว และ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  จํานวน 2 คน 
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยรถราชการ ภาค
บังคับ (พรบ.) สําหรับรถบรรทุกน้ําดับเพลิง หมายเลข
ทะเบียน 81- 8499
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาที่ได้รับอนุญาตของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองบัว หรือผู้
ชวยปฏิบัติราชการของ อบต.หนองบัว โดยได้รับอนุญาตหรือมีคํา
สั่งแตงตั้งเป็นลายลักษณอักษร หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือการเดินทางไปราชการตามนโยบายของ
อําเภอ จังหวัด และรัฐบาลในกิจกรรมอื่น ทั้งนี้เป็นไปตามสิทธิ
หรือกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติ
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียมหรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใน
การอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิก อบต. และผู้ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557

โครงการฝึกซ้อมแผนปองกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกซ้อมแผนปองกันและระงับ
อัคคีภัย เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น 
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลหนองบัว

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว เชน คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น 
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
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โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลหนอง
บัว เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น 
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับใช้
กับ รถบรรทุกน้ําดับเพลิง  หมายเลขทะเบียน 81-8499
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ชุดปฏิบัติงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เสื้อ กางเกง เครื่องหมายตาง ๆ
 รองเท้า เข็มขัด หมวก เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวม
ถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถึงออกซิเจน) ฯลฯ 
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน วาลวน้ําดับ
เพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง ถังดับ
เพลิง ลูกบอลดับเพลิง และคาบรรจุน้ํายาเคมีดับเพลิง ฯลฯ
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน (อําเภอโกสุม
พิสัย)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชน (อําเภอโกสุมพิสัย) ให้แก อบต.ที่รับผิดชอบโครงการ
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม

วันที่พิมพ : 4/10/2564  08:40:13 หน้า : 39/102



งานจราจร รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมและ
สงกรานต

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต การจัดชุดปฏิบัติการประจํา
จุดตรวจ ดานตรวจรวม การอํานวยความสะดวกและมาตรการใน
การรักษาความปลอดภัยให้แกประชาชนที่สัญจรไปมา เชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาจัดทําปาย
รณรงค ปายประชาสัมพันธตาง ๆ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
โดยถือปฏิบัติตาม
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22กันยายน 2557
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร เชน สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ปายไฟหยุดตรวจ แผนปาย
จราจร กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบองไฟ  ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวม
ถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 742,880 บาท

งบบุคลากร รวม 431,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 431,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 389,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปพนักงานสวนตําบลที่ได้เลื่อนขั้นเงิน
เดือน และเงินปรับตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปของ อบต.หนองบัว  ตั้งจายไว้ 12
 เดือน 
    1. ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา
-  โดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก พนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหนง ตั้งจายไว้ 12 เดือน 
    1. ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับต้น อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
-  พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
-  ประกาศ ก.อบต.มหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 8 เมษายน 2559
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งบดําเนินงาน รวม 305,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านสําหรับพนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านได้ตามระเบียบฯ ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านหรือคา
ผอนชําระเงินกู้
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชา
บ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานสวน
ตําบลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2548  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 53,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยรถราชการ ภาค
บังคับ (พรบ.) สําหรับรถบัสรับสงเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
หนองบัว และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก หมายเลข
ทะเบียน 40-0161
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาที่ได้รับอนุญาตของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองบัว หรือผู้
ชวยปฏิบัติราชการของ อบต.หนองบัว โดยได้รับอนุญาตหรือมีคํา
สั่งแตงตั้งเป็นลายลักษณอักษร หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือการเดินทางไปราชการตามนโยบายของ
อําเภอ จังหวัด และรัฐบาลในกิจกรรมอื่น ทั้งนี้เป็นไปตามสิทธิ
หรือกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติ
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียมหรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใน
การอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิก อบต. และผู้ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนสง อุปกรณ เครื่อง
อะไหลตาง ๆ ที่ใช้กับรถยนต เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก หม้อน้ํา ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถบัส
รับสงเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองบัว และ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านคุยเชือก หมายเลขทะเบียน 40-0161 
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร เชน อุปกรณ
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมแบบ
เลเซอร ฯลฯ คาใช้จายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรทีมีราคา
ตอหนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท   ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึง
คาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 17,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก
โดยถือปฎิบัติตาม
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก
โดยถือปฎิบัติตาม
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต และให้
หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ของศูนยพัฒนเด็กเล็กบ้านคุย
เชือก
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 6,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บแฟมเอกสาร 40 ชอง จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟมเอกสาร 40
 ชอง จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ อบต.หนองบัวกําหนด) เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณและกําหนดคุณลักษณะเฉพาะตามที่มีใน
ท้องตลอด หรือราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
    1.  เป็นตู้เหล็กสําหรับเก็บแฟมเอกสาร
    2.  จํานวน 4 ชั้น ชั้นละ 40 ชอง
    3.  มีล้อเลื่อน
โดยถือปฎิบัติตาม
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,463,200 บาท
งบบุคลากร รวม 2,850,670 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,850,670 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,652,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปพนักงานสวนตําบลที่ได้เลื่อนขั้นเงิน
เดือน และเงินปรับตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปของ อบต.หนองบัว (ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน 1,652,040 บาท) ตั้งจายไว้ 12 เดือน   
    1. ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา
-  โดยถือปฎิบัติตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แกครูผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติในการ
ได้รับเงินวิทยฐานะ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 168,000 บาท) ตั้ง
จายไว้ 12 เดือน
-  โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ
เงินประจําตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,030,630 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง และเงินปรับตามประกาศ ก.อบต. จังหวัด
มหาสารคาม ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปของ อบต.หนอง
บัว (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 820,800 บาท)   ตั้งจายไว้ 12 เดือน 
    1.  ผู่่ดูแลเด็กจํานวน 6 อัตรา 
-  โดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
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งบดําเนินงาน รวม 2,018,530 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก ที่มี
สิทธิตามระเบียบฯ (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 20,000 บาท)
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 1,013,005 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาที่ได้รับอนุญาตของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองบัว หรือผู้
ชวยปฏิบัติราชการของ อบต.หนองบัว โดยได้รับอนุญาตหรือมีคํา
สั่งแตงตั้งเป็นลายลักษณอักษร หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือการเดินทางไปราชการตามนโยบายของ
อําเภอ จังหวัด และรัฐบาลในกิจกรรมอื่น ทั้งนี้เป็นไปตามสิทธิ
หรือกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติ
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียมหรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใน
การอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิก อบต. และผู้ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง
ชาติ เชน คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดกิจกรรมวันพอแหง
ชาติ เชน คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดกิจกรรมวันแมแหง
ชาติ เชน คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้
ปกครอง เชน คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562

โครงการวันไหว้ครู จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการวันไหว้ครู เชน คาปาย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))

จํานวน 202,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ขวบ) อัตราคนละ 1,700
 บาท/ป แยกเป็น
    1.  ศพด.อบต.หนองบัว ตั้งไว้ 115,600 บาท
    2.  ศพด.บ้านคุยเชือก ตั้งไว้ 86,700 บาท
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน))

จํานวน 27,950 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ขวบ) อัตราคนละ 430 บาท/ป แยกเป็น
    1.  ศพด.อบต.หนองบัว ตั้งไว้ 16,340 บาท
    2.  ศพด.บ้านคุยเชือก ตั้งไว้ 11,610 บาท
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาเครื่องแบบนักเรียน))

จํานวน 19,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก คาเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ขวบ) อัตราคนละ 300 บาท/ป แยกเป็น
    1.  ศพด.อบต.หนองบัว ตั้งไว้ 11,400 บาท
    2.  ศพด.บ้านคุยเชือก ตั้งไว้ 8,100 บาท
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาหนังสือเรียน))

จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก คาหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ขวบ) อัตราคนละ 200 บาท/ป แยกเป็น
    1.  ศพด.อบต.หนองบัว ตั้งไว้ 7,600 บาท
    2.  ศพด.บ้านคุยเชือก ตั้งไว้ 5,400 บาท
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาอุปกรณการเรียน))

จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก คาอุปกรณการเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ขวบ) อัตราคนละ 200 บาท/ป แยกเป็น
    1.  ศพด.อบต.หนองบัว ตั้งไว้ 7,600 บาท
    2.  ศพด.บ้านคุยเชือก ตั้งไว้ 5,400 บาท
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) จํานวน 612,255 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก คาอาหารกลางวัน  อัตราคนละ 21 บาท/วัน จํานวน 245
 วัน แยกเป็น
    1.  ศพด.อบต.หนองบัว ตั้งไว้ 349,860 บาท
    2.  ศพด.บ้านคุยเชือก ตั้งไว้ 262,395 บาท
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 985,525 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองบัว และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคุย
เชือก เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึง
คาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 955,525 บาท

1.  วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่จําเป็นต้องใช้
ใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองบัว และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคุยเชือก  เชน น้ํายาล้างห้องน้ํา ไม้กวาด สบู ผงซัก
ฟอก  ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
2.  อาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 925,525 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก ร.ร
. สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.หนองบัว และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่ อบต.หนองบัวจัดตั้งขึ้นเอง และรับถายโอนภารกิจ อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
-  โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร สําหรับ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัว และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคุย
เชือก เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
คอมแบบเลเซอร ฯลฯ คาใช้จายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร
ทีมีราคาตอหนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท   ซึ่งโดยสภาพ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 45,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สําหรับสํานักงาน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเก้าอี้สําหรับสํานัก
งาน จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท  (ตามแบบ อบต
.หนองบัวกําหนด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะตามที่มีในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด 
โดยถือปฏิบัติตาม
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

โตะทํางานสําหรับสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อโตะทํางานสําหรับสํานักงาน
จํานวน 2 ตัว  ราคาตัวละ 5,000 บาท (ตามแบบ อบต.หนองบัว
กําหนด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะตามที่มีในท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด 
โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศนแบบ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 6,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อโทรทัศน
แบบ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 6,700 บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ณ
 เดือน ธันวาคม 2563 ดังนี้
    1. ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดจอภาพ 1366 x 768
 พิกเซล
    2. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นตํา่ 32 น้่ว
    3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight
    4. สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได้ (Smart TV)
    5. ชองตอ HDMI ไมน้อยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณ
ภาพและเสียง
    6. ชองตอ USB ไมน้อยกวา 1 ชอง รองรับไฟล
ภาพ เพลง ภาพยนตร
    7. มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
-  โดยถือปฏิบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบ
ประมาณ ประกาศเมื่อ ธันวาคม 2563
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน* (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    1.  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
    2.  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ
 Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อย
กวา 4 MB 
    3.  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
ขนาดไมน้อยกวา 4 GB 
    4.  มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
    5.  มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
    6.  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
    7.  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง 
    8.  มีแปนพิมพและเมาส 
    9.  มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-  โดยถือปฏิบัติตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    1.  เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
    2.  เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
    3.  มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
    4.  มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
    5.  มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
    6.  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
    7.  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อย
กวา 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
    8.  มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
    9.  สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
    10. สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
    11. สามารถยอและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
    12. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
    13. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
    14. มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
    15. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-  โดยถือปฏิบัติตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,548,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,548,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบ้านกอกหนองผือ จํานวน 499,800 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบ้านกอก
หนองผือ อัตรามื้อละ 21 บาท/คน จํานวน 200 วัน
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

โครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบ้านคุยเชือก จํานวน 226,800 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบ้านคุย
เชือก อัตรามื้อละ 21 บาท/คน จํานวน 200 วัน
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

โครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบ้านคุยแพง จํานวน 193,200 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบ้านคุย
แพง อัตรามื้อละ 21 บาท/คน จํานวน 200 วัน
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

โครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง จํานวน 268,800 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบ้านหนอง
ปลาเข็ง อัตรามื้อละ 21 บาท/คน จํานวน 200 วัน
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

โครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบ้านหินแหโนนเมืองน้อย จํานวน 340,200 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบ้านหินแห
โนนเมืองน้อย อัตรามื้อละ 21 บาท/คน จํานวน 200 วัน
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
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อุดหนุนโครงการแขงชันกีฬา ลําน้ําชีเกมส) จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาลําน้ําชีเกมส สําหรับโรงเรียน
ภายใต้ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาลําน้ําชี
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม

อุดหนุนโครงการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด สําหรับโรงเรียน
ภายใต้ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาลําน้ําชี
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 400,460 บาท

งบบุคลากร รวม 295,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 295,460 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 115,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปพนักงานสวนตําบลที่ได้เลื่อนขั้นเงิน
เดือน และเงินปรับตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปของ อบต.หนองบัว  ตั้งจายไว้ 12
 เดือน 
    1. จพง.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา
-  โดยถือปฎิบัติตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตาง ๆ ของ
พนักงานสวนตําบล และเงินอื่น ๆ ที่ระเบียบ กฎหมาย
กําหนด  ตั้งจายไว้ 12 เดือน 
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวนราชการ พ.ศ
.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบต. ได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 156,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง และเงินปรับตามประกาศ ก.อบต. จังหวัด
มหาสารคาม ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปของ อบต.หนอง
บัว  ตั้งจายไว้ 12 เดือน 
    1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา
-  โดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตาง ๆ ของ
พนักงานจ้าง และเงินอื่น ๆ ที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด  ตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตาม 
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวนราชการ พ.ศ
.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบต. ได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ การจัดทํา
โปสเตอร การบันทึกภาพยนตรวีดีโอเทป วีดีทัศน คาล้างรูป อัด
ขยายภาพ ม้วนวีดีโอ การจ้างโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ
ในสื่อประเภทตาง ๆ เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือ
พิมพ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560         
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาที่ได้รับอนุญาตของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองบัว หรือผู้
ชวยปฏิบัติราชการของ อบต.หนองบัว โดยได้รับอนุญาตหรือมีคํา
สั่งแตงตั้งเป็นลายลักษณอักษร หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือการเดินทางไปราชการตามนโยบายของ
อําเภอ จังหวัด และรัฐบาลในกิจกรรมอื่น ทั้งนี้เป็นไปตามสิทธิ
หรือกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติ
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียมหรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใน
การอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิก อบต. และผู้ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ และผ้ามาน ซึ่ง
โดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคง
สภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกัน สี กระดาษ
โปสเตอร ปายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ
 ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม
คงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขน
สง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฏิบัตตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร เชน อุปกรณ
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมแบบ
เลเซอร ฯลฯ คาใช้จายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรทีมีราคา
ตอหนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท   ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึง
คาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,185,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 985,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 735,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย จํานวน 549,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานอาสาสมัครกู้ชีพกู้
ภัย อบต.หนองบัว
โดยถือปฏิบัติตาม
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17
 กันยายน 2563
-  ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16
 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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คาเบี้ยประกันภัยรถยนต จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการประกันภัยรถราชการ ภาคบังคับ (พร
บ.) สําหรับรถกู้ชีพกู้ภัย EMS หมายเลขทะเบียน กธ 2163
 มหาสารคาม
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาที่ได้รับอนุญาตของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองบัว หรือผู้
ชวยปฏิบัติราชการของ อบต.หนองบัว โดยได้รับอนุญาตหรือมีคํา
สั่งแตงตั้งเป็นลายลักษณอักษร หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือการเดินทางไปราชการตามนโยบายของ
อําเภอ จังหวัด และรัฐบาลในกิจกรรมอื่น ทั้งนี้เป็นไปตามสิทธิ
หรือกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติ
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
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โครงการณรงคปองกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคปองกันโรคไข้เลือด
ออก สําหรับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปองกันโรคไข้เลือด
ออก การจัดกิจกรรมรณงคปองกันโรคไข้เลือดออก การรณรงคทํา
ความสะอาดกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย โดยจายเป็นคาใช้
จาย เชน คาปายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่
จําเป็น
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
 

วันที่พิมพ : 4/10/2564  08:40:13 หน้า : 65/102



โครงการปองกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปองกันและระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การประชาสัมพันธแนวทาง
การปองกันโรค โดยจายเป็นคาใช้จาย เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้
สัมผัสอาหาร  เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557

โครงการอบรมหนวยกู้ชีพกู้ภัย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมหนวยกู้ชีพกู้ภัย สําหรับ
การอบรมให้ความรู้แกอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย ของ อบต.หนอง
บัว ให้สามารถปฏิบัติงานได้อยางถูกต้อง โดยจายเป็นคาใช้
จาย เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนสง อุปกรณ เครื่อง
อะไหลตาง ๆ ที่ใช้กับรถยนต เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก หม้อน้ํา ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถรถกู้
ชีพกู้ภัย EMS หมายเลขทะเบียน กธ 2163 มหาสารคาม และใช้
ในกิจกรรมการรณรงคปองกันโรคไข้เลือดออก 
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จยในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
    1. น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุง  ตั้งไว้ 30,000 บาท
    2. ทรายอะเบท ตั้งไว้  60,000 บาท
    3. วัคซีนและเวชภัณฑในการปองกันโรคพิษสุนัขบ้า  ตั้ง
ไว้  40,000 บาท
    4. เวชภัณฑและเคมีภัณฑด้านการแพทย เชน แอลกอฮอล  ถุง
มือ หน้ากากอนามัย ชุดปองกันโรค ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ชุดปฏิบัติงานของอาสา
สมัครกู้ชีพกู้ภัยของ อบต.หนองบัว
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดําริ ม.1 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ให้แก คณะกรรมการหมู
บ้าน ม.1 บ้านหนองผือ
โดยถือปฏิบัติตาม
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดําริ ม.10 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ให้แก คณะกรรมการหมู
บ้าน ม.10 บ้านหนองผือ
โดยถือปฏิบัติตาม
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดําริ ม.2 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ให้แก คณะกรรมการหมู
บ้าน ม.2 บ้านกอก
โดยถือปฏิบัติตาม
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดําริ ม.3 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ให้แก คณะกรรมการหมู
บ้าน ม.3 บ้านคุยเชือก
โดยถือปฏิบัติตาม
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดําริ ม.4 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ให้แก คณะกรรมการหมู
บ้าน ม.4 บ้านคุยแพง
โดยถือปฏิบัติตาม
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดําริ ม.5 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ให้แก คณะกรรมการหมู
บ้าน ม.5 บ้านโนนเมืองน้อย
โดยถือปฏิบัติตาม
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดําริ ม.6 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ให้แก คณะกรรมการหมู
บ้าน ม.6 บ้านโนนหินแห
โดยถือปฏิบัติตาม
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดําริ ม.7 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ให้แก คณะกรรมการหมู
บ้าน ม.7 บ้านหนองปลาเข็ง
โดยถือปฏิบัติตาม
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดําริ ม.8 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ให้แก คณะกรรมการหมู
บ้าน ม.8 บ้านหนองปลาเข็ง
โดยถือปฏิบัติตาม
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดําริ ม.9 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ให้แก คณะกรรมการหมู
บ้าน ม.9 บ้านคุยเชือก
โดยถือปฏิบัติตาม
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 766,620 บาท

งบบุคลากร รวม 626,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 626,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 360,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปพนักงานสวนตําบลที่ได้เลื่อนขั้นเงิน
เดือน และเงินปรับตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปของ อบต.หนองบัว  ตั้งจายไว้ 12
 เดือน 
    1. นักพัฒนาชุมขน ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
-  โดยถือปฏิบัติประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลัก
เกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 265,880 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง และเงินปรับตามประกาศ ก.อบต. จังหวัด
มหาสารคาม ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปของ อบต.หนอง
บัว  ตั้งจายไว้ 12 เดือน 
    1.  ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน
-  โดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)

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

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านสําหรับพนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านได้ตามระเบียบฯ ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านหรือคา
ผอนชําระเงินกู้
-  โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชา
บ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาที่ได้รับอนุญาตของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองบัว หรือผู้
ชวยปฏิบัติราชการของ อบต.หนองบัว โดยได้รับอนุญาตหรือมีคํา
สั่งแตงตั้งเป็นลายลักษณอักษร หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือการเดินทางไปราชการตามนโยบายของ
อําเภอ จังหวัด และรัฐบาลในกิจกรรมอื่น ทั้งนี้เป็นไปตามสิทธิ
หรือกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติ
-  โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียมหรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใน
การอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิก อบต. และผู้ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตําบลหนองบัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตําบล
หนองบัว เชน คาสํารวจและบันทึกข้อมูล จปฐ. ฯลฯ
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร เชน อุปกรณ
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมแบบ
เลเซอร ฯลฯ คาใช้จายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรทีมีราคา
ตอหนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท   ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึง
คาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเก้าอี้ทําสํานักงาน จํานวน 1
 ตัว  (ตามแบบ อบต.หนองบัวกําหนด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม
มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งงบ
ประมาณและกําหนดคุณลักษณะเฉพาะตามที่มีในท้องตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด 
โดยถือปฏิบัติตาม
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

โตะคอมพิวเตอร จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเโตะคอมพิวเตอร จํานวน 1
 ตัว  (ตามแบบ อบต.หนองบัวกําหนด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม
มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งงบ
ประมาณและกําหนดคุณลักษณะเฉพาะตามที่มีในท้องตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด
โดยถือปฏิบัติตาม 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

1. คาป่วยการ อาสาสมัครสมัครบริบาลท้องถิ่น ตั้งไว้ 120,000
 บาท
เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ให้แก อาสาสมัคร
สมัครบริบาลท้องถิ่น 
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว2318
 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอาชีพราษฎร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาโครงการฝึกอาชีพราษฎร เชน คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
-  โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียน
และอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
-  โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557

โครงการสนับสนุนและสงเสริมเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนและสงเสริมเพื่อ
พัฒนาผู้สูงอายุ เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย สําหรับการใช้งานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
โดยถือปฏิบัติตาม
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว2318
 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาติดตั้งไฟฟาเพื่อใช้ในราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
    1.  คาปกเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการ
ได้ใช้บริการไฟฟา รวมถึงคาตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ
ไฟฟา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา
    2.  คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพิ่มกําลัง
ไฟฟา การขยายเขตไฟฟาและอุปกรณ
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส เทปพันสาย
ไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา ฯลฯ ซึ่งโดย
สภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร ม.9 จํานวน 100,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยตั้งงบประมาณขยายเขต
ระบบจําหนายไฟฟาเพื่อการเกษตร ม.9 สายทาง จากสี่่แยกพนัง
กั้นน้ํานานางคําฟอง สีพาติ่ง  ถึงนานายสมบูรณ เศษโม้ ตาม
ประมาณการที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,206,000 บาท
งบบุคลากร รวม 576,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 576,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง และเงินปรับตามประกาศ ก.อบต. จังหวัด
มหาสารคาม ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปของ อบต.หนอง
บัว  ตั้งจายไว้ 12 เดือน 
    1. พนักงานประจํารถขยะ จํานวน 4 อัตรา 
-  โดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตาง ๆ ของ
พนักงานจ้าง และเงินอื่น ๆ ที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด  ตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน 
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวนราชการ พ.ศ
.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบต. ได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 630,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้บริการสถานที่ในการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการใช้บริการการนําขยะไปกําจัดที่บอ
กําจัดขยะมูลฝอยของเอกชน เนื่องจาก อบต.หนองบัวไมมีสถานที่
ในการกําจัดขยะมูลฝอย
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการประกันภัยรถราชการ ภาคบังคับ (พร
บ.) สําหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2369 และ
หมายเลขทะเบียน 82-3406 
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงคการคัดแยกขยะกอนทิ้ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคการคัดแยกขยะกอน
ทิ้ง สําหรับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การจัด
กิจกรรมรณรงคการคัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกและ
โฟม  โดยจายเป็นคาใช้จาย เชน คาปายโครงการ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ถังขยะพลาสติกแยกประเภทตาง ๆ ถังขยะ
แบบขาตั้งสําหรับรองรับขยะภายในชุมชน เพื่อทดแทนของเดิมที่
ชํารุด สําหรับครัวเรือนที่ยังไมมีถังขยะ และตั้งไว้ในสถานที่
สาธารณะ 
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง อุปกรณ เครื่อง
อะไหลตาง ๆ ที่ใช้กับรถยนต เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก หม้อน้ํา ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง แกสหุงต้ม น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
 สําหรับใช้กับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2369 และ
หมายเลขทะเบียน 82-3406 
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ถุงมือยาง รองเท้า
บูท เสื้อกันฝน ฯลฯ สําหรับพนักงานประจํารถขยะ ซึ่งโดยสภาพ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประชาคมหมูบ้านและประชาคมตําบล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประชาคมหมูบ้านและ
ประชาคมตําบล เชน คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทํา
แผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ
. 2562

โครงการรณรงคและปองกันการระบาดของยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคและปองกันการระบาด
ของยาเสพติด เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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โครงการสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

โครงการสนับสนุนและสงเสริมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนและสงเสริมเพื่อ
พัฒนาเด็กและเยาวชน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคา
ใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557

โครงการสนับสนุนและสงเสริมเพื่อพัฒนาสตรี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนและสงเสริมเพื่อ
พัฒนาสตรี เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน จํานวน 20,000 บาท

พื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ชุมชน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตําบลหนองบัว จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬาตําบลหนอง
บัว เชน คาปายโครงการ คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม คา
เตรียมสนามการแขงขัน คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คา
อุปกรณกีฬา คาโลหหรือถ้วยรางวัล เงินรางวัล คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประเพณีท้องถิ่นบุญคูณลาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประเพณีท้องถิ่นบุญคูณ
ลาน เชน คาปายโครงการ  คาใช้จายในการประดับตกแตงสถาน
ที่ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคา
ใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
-  โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

โครงการประเพณีวันสงกรานตและวันผู้สูงอายุตําบลหนองบัว จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประเพณีวันสงกรานตและวันผู้
สูงอายุตําบลหนองบัว เชน คาปายโครงการ  คาใช้จายในการ
ประดับตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
-  โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

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

โครงการ "มหกรรมข้าวคูณลาน แขงขันหุนฟางลิง ของอําเภอโกสุม
พิสัย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการ "มหกรรมข้าวคูนลาน แขงขันหุนฟาง
ลิง" ของอําเภอโกสุมพิสัย
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,598,920 บาท

งบบุคลากร รวม 1,294,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,294,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 779,190 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปพนักงานสวนตําบลที่ได้เลื่อนขั้นเงิน
เดือน และเงินปรับตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปของ อบต.หนองบัว  ตั้งจายไว้ 12
 เดือน 
    1. ผอ.กองชาง
    2. นายชางเขียนแบบ ปฏิบัติงาน
    3. นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
-  โดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตาง ๆ ของ
พนักงานสวนตําบล และเงินอื่น ๆ ที่ระเบียบ กฎหมาย
กําหนด  ตั้งจายไว้ 12 เดือน 
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวนราชการ พ.ศ
.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบต. ได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก พนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหนง ตั้งจายไว้ 12 เดือน 
    1. ผอ.กองชาง  ระดับต้น อัตราเดือนละ 3,500 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
-  พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
-  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 8 เมษายน 2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 437,730 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง และเงินปรับตามประกาศ ก.อบต. จังหวัด
มหาสารคาม ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปของ อบต.หนอง
บัว  ตั้งจายไว้ 12 เดือน 
    1. ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา 
    2. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
    3. คนงาน  จํานวน 1 อัตรา 
-  โดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตาง ๆ ของ
พนักงานจ้าง และเงินอื่น ๆ ที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด  ตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตาม 
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวนราชการ พ.ศ
.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบต. ได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 304,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 153,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
โดยถือปฏิบัติตาม 
-  หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

คาเชาบ้าน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านสําหรับพนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านได้ตามระเบียบฯ ได้แก คาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านหรือคา
ผอนชําระเงินกู้
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชา
บ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานสวน
ตําบลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 91,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยรถราชการ ภาค
บังคับ (พรบ.) สําหรับรถยนตสํานักงาน หมายเลข
ทะเบียน บท 8886 มหาสารคาม
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาที่ได้รับอนุญาตของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองบัว หรือผู้
ชวยปฏิบัติราชการของ อบต.หนองบัว โดยได้รับอนุญาตหรือมีคํา
สั่งแตงตั้งเป็นลายลักษณอักษร หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือการเดินทางไปราชการตามนโยบายของ
อําเภอ จังหวัด และรัฐบาลในกิจกรรมอื่น ทั้งนี้เป็นไปตามสิทธิ
หรือกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติ
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียมหรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใน
การอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิก อบต. และผู้ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เพื่อใช้เกี่ยวกับงานชาง เชน ไม้
ตาง ๆ ค้อน ปูนซีเมนต สิ่ว กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาด
เล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง นั่งร้าน ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนสง อุปกรณ เครื่อง
อะไหลตาง ๆ ที่ใช้กับรถยนต เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก หม้อน้ํา ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับใช้กับ
รถยนตสํานักงาน  หมายเลขทะเบียน บท 8886 มหาสารคาม 
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร เชน อุปกรณ
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมแบบ
เลเซอร ฯลฯ คาใช้จายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรทีมีราคา
ตอหนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท   ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึง
คาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

งานก่อสร้าง รวม 900,000 บาท
งบลงทุน รวม 900,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 900,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 2 จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม. 2 สายทาง จากบ้านนางคําปุ่น  เสมเหลา ถึงหนอง
สีเสียด
รายละเอียดโครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 128 ตารางเมตร (ตามแบบ อบ
ต.หนองบัว)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 3 จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม. 3 สายทาง จากที่นางทองม้วน  ศิริวิ ถึงบ้านนางป่น
ทิพย  สัสสะวิระ
รายละเอียดโครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 192.50 ตารางเมตร (ตาม
แบบ อบต.หนองบัว)
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.1 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทาง
การเกษตร ม. 1 สายทาง จากถนนลาดยาง 2391 ถึงสะพานไม้
รายละเอียดโครงการ ปรับเกลี่ยแตงพื้นทางเดิม พร้อมลงหินคลุก
แล้วปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร ความยาว 450 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อย
กวา 1,350 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 135
 ลูกบาศกเมตร (ตามแบบ อบต.หนองบัว) 

โครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.10 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทาง
การเกษตร ม. 10 สายทาง จากนานายอํานวยศิลป  ศิริวิ ถึงถนน
ลาดยาง มค.ถ120-04
รายละเอียดโครงการ ปรับเกลี่ยแตงพื้นทางเดิม พร้อมลงหินคลุก
แล้วปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร ความยาว 450 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อย
กวา 1,350 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 135
 ลูกบาศกเมตร (ตามแบบ อบต.หนองบัว) 

โครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.4 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทาง
การเกษตร ม. 4 
รายละเอียดโครงการ ปรับเกลี่ยแตงพื้นทางเดิม พร้อมลงหินคลุก
แล้วปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร ความยาว 450 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อย
กวา 1,350 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 135
 ลูกบาศกเมตร (ตามแบบ อบต.หนองบัว) 
จุดที่ 1 เริ่มจากนานายวิชัย ฉิมออน ถึงนานายดวงจันทร  วิเศษ
ชมพู ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร
จุดที่ 2 เริ่มจากนานายคําต้น อัตรัง ถึงนานายศิลป สาวิกัน ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
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โครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.5 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทาง
การเกษตร ม. 5 
รายละเอียดโครงการ ปรับเกลี่ยแตงพื้นทางเดิม พร้อมลงหินคลุก
แล้วปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร ความยาว 450 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อย
กวา 1,350 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 135
 ลูกบาศกเมตร (ตามแบบ อบต.หนองบัว) 
จุดที่ 1 เริ่มจากนานายแสง  ฮงศรี ถึงหนองบอน ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
จุดที่ 2 เริ่มจากนานายสมบูรณ  ชารัตน ถึงนานายสร  อมูลราช
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

โครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.6 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทาง
การเกษตร ม. 6 เริ่มจากสามแยกนานายเกษม  แสงการ ถึงนา
นายสหวา  คําจวนจันทร
รายละเอียดโครงการ ปรับเกลี่ยแตงพื้นทางเดิม พร้อมลงหินคลุก
แล้วปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร ความยาว 450 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อย
กวา 1,350 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 135
 ลูกบาศกเมตร (ตามแบบ อบต.หนองบัว) 

โครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.7 จํานวน 100,000 บาท

พื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทาง
การเกษตร ม. 7
รายละเอียดโครงการ ปรับเกลี่ยแตงพื้นทางเดิม พร้อมลงหินคลุก
แล้วปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร ความยาว 450 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อย
กวา 1,350 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 135
 ลูกบาศกเมตร (ตามแบบ อบต.หนองบัว) 
จุดที่ 1 เริ่มจากนา ผอ.ดาวรุง ถึง นานายสถิตย สร้อยติตะ ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
จุดที่ 2 เริ่มจากคลองชลประทาน 9R ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
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โครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.8 จํานวน 100,000 บาท

พื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงทางลําเลียงพืชผลทาง
การเกษตร ม. 8 
รายละเอียดโครงการ ปรับเกลี่ยแตงพื้นทางเดิม พร้อมลงหินคลุก
แล้วปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร ความยาว 450 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมน้อย
กวา 1,350 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 135
 ลูกบาศกเมตร (ตามแบบ อบต.หนองบัว) 
จุดที่ 1 เริ่มจากนานายสมพงษ  ถึงบ้านพักชลประทาน ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
จุดที่ 2 เริ่มจากคลองชลประทาน 9R ถึงหนองโศก  ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

เงินชดเชยคางานกอสร้าง (คา K) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
-  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว 2055 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 582,920 บาท

งบบุคลากร รวม 412,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 412,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 209,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปพนักงานสวนตําบลที่ได้เลื่อนขั้นเงิน
เดือน และเงินปรับตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปของ อบต.หนองบัว  ตั้งจายไว้ 12
 เดือน 
    1. นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
-  โดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 203,760 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง และเงินปรับตามประกาศ ก.อบต. จังหวัด
มหาสารคาม ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปของ อบต.หนอง
บัว  ตั้งจายไว้ 12 เดือน 
    1. ผู้ชวยนักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา
-  โดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาที่ได้รับอนุญาตของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองบัว หรือผู้
ชวยปฏิบัติราชการของ อบต.หนองบัว โดยได้รับอนุญาตหรือมีคํา
สั่งแตงตั้งเป็นลายลักษณอักษร หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้
เดินทางไปราชการหรือการเดินทางไปราชการตามนโยบายของ
อําเภอ จังหวัด และรัฐบาลในกิจกรรมอื่น ทั้งนี้เป็นไปตามสิทธิ
หรือกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติ
-  โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียมหรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใน
การอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิก อบต. และผู้ที่มีคําสั่งให้ไปฏิบัติหน้าที่
-  โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557

โครงการสงเสริมการทําการเกษตรอินทรีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการทําการเกษตร
อินทรีย เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
-  โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557

โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสาร
พิษ เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
-  โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557

โครงการสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการปลูกพืช
สมุนไพร เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
- โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการสงเสริมและปองกันโรคระบาดในด้านปศุสัตว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมและปองกันโรคระบาด
ในด้านปศุสัตว เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
- โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
-  โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ปุย ยาปองกันและกําจัด
แมลงศัตรูพืช ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร เชน อุปกรณ
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมแบบ
เลเซอร ฯลฯ คาใช้จายเพื่อจัดหารโปรแกรมคอมพิวเตอรทีมีราคา
ตอหนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท   ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึง
คาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
-  โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตามแนวพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการตามแนวพระราชดําริ เชน คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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โครงการรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สี
เขียว คาวัสดุอุปกรณ เชน จอบ เสียม ฯลฯ คาพันธุไม้ คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่่งแวดล้อม เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียน
และอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
โดยถือปฎิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราช
กุมารี เชน คาใช้จายในการสํารวจพื้นที่ปกปก กําหนดเขตปก
ปก การสํารวจพันธุพืชในพื้นที่ การอบรมเกี่ยวกับการดําเนิน
งาน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
โดยถือปฏิบัติตาม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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