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ส่วนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
บั ดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริ หารขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงบังอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะ
ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดงบั ง จึ ง ขอชี้ แ จงให้ ท่ า นประธานและสมาชิ ก ทุ ก ท่ า นได้ ท ราบถึ ง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 47,510,751.86 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 25,705,237.64 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 11,315,900.43 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 3
โครงการ รวม 109,170.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 16 โครงการ รวม
1,116,359.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จานวน 35,060,538.37 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน
98,996.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
จานวน
1,422,250.62
ใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน
239,174.11
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
จานวน
966,040.00
และการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน
339,500.00
หมวดรายได้จากทุน
จานวน
0.00
หมวดภาษีจัดสรร
จานวน
12,953,767.95
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน
19,040,809.29
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 611, 547.30 บาท
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(3) รายจ่ายจริง จานวน 28,877,434.91 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน
งบบุคลากร
จานวน
งบดาเนินงาน
จานวน
งบลงทุน
จานวน
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
งบเงินอุดหนุน
จานวน

8,573,106.90
10,321,706.00
5,992,905.01
2,576,717.00
0.00
1,413,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 611,547.30 บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน 4,077,800.00 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท
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คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

รายรับจริง
ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รวม

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

392,831.67
1,609,006.72
400,230.86
1,157,395.00

430,763.00
2,260,276.00
197,046.00
1,168,085.00

437,271.00
2,326,474.00
404,233.00
1,272,964.00

307,594.00
3,867,058.25

321,751.00
4,377,921.00

310,670.00
4,751,612.00

19,168,615.68
19,168,615.68

19,168,249.00
19,168,249.00

19,404,388.00
19,404,388.00

20,552,007.11
20,552,007.11

25,268,030.00
25,268,030.00

25,183,000.00
25,183,000.00

43,587,681.04

48,814,200.00

49,339,000.00
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมจ่ายจากงบประมาณ
รวม

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

9,509,670.00
13,417,872.00
8,309,776.89
909,535.00
0.00
2,376,671.23
34,523,525.12
34,523,525.12

10,657,862.00
15,800,870.00
12,311,868.00
6,977,600.00
0.00
3,066,000.00
48,814,200.00
48,814,200.00

11,545,432.00
17,416,248.00
12,622,420.00
5,574,900.00
15,000.00
2,165,000.00
49,339,000.00
49,339,000.00
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ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

14,364,310
290,000
10,691,798
1,089,000
1,538,060
9,115,400
235,000
410,000
60,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
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11,545,432
49,339,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายการเมือง)
เงินเดือน (ฝุายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รวม

งานบริหารงาน
คลัง

งานบริหารทั่วไป
7,501,080
2,225,520
5,275,560
3,302,000
370,000
2,227,000
180,000
525,000
52,900
52,900
15,000
15,000
10,870,980

2,554,260
0
2,554,260
824,570
206,000
453,570
155,000
10,000
114,500
114,500
0
0
3,493,330

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป งานป้องกันภัยฝ่าย
งบ
เกี่ยวกับการรักษา พลเรือนและระงับ
ความสงบภายใน
อัคคีภัย
งบดาเนินงาน
20,000
270,000
ค่าตอบแทน
20,000
0
ค่าใช้สอย
0
210,000
ค่าวัสดุ
0
60,000
รวม
20,000
270,000
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รวม
10,055,340
2,225,520
7,829,820
4,126,570
576,000
2,680,570
335,000
535,000
167,400
167,400
15,000
15,000
14,364,310

รวม
290,000
20,000
210,000
60,000
290,000

แผนงานการศึกษา
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา
0
0
2,736,790
0
582,792
2,153,998
0
114,500
114,500
1,905,000
1,905,000
4,756,290

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
4,862,508
4,862,508
1,073,000
385,000
580,000
105,000
3,000
0
0
0
0
5,935,508

รวม
4,862,508
4,862,508
3,809,790
385,000
1,162,792
2,258,998
3,000
114,500
114,500
1,905,000
1,905,000
10,691,798

แผนงานสาธารณสุข
งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งาน

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น
160,000
110,000
50,000
9,000
9,000
220,000
220,000
389,000

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข
700,000
700,000
0
0
0
0
0
700,000
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รวม
860,000
810,000
50,000
9,000
9,000
220,000
220,000
1,089,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม
แผนงานเคหะและชุมชน
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์
1,006,560
1,006,560
292,000
127,000
95,000
70,000
19,500
19,500
0
0
1,318,060

งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห์
0
0
200,000
0
200,000
0
0
0
20,000
20,000
220,000

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
1,491,840
1,491,840
2,154,060
285,000
867,060
180,000
822,000
132,200
132,200
0
3,778,100

งานไฟฟ้าถนน
0
0
0
0
0
0
0
5,132,300
0
5,132,300
5,132,300
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รวม
1,006,560
1,006,560
492,000
127,000
295,000
70,000
19,500
19,500
20,000
20,000
1,538,060

งานกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
0
0
205,000
0
205,000
0
0
0
0
0
205,000

รวม
1,491,840
1,491,840
2,359,060
285,000
1,072,060
180,000
822,000
5,264,500
132,200
5,132,300
9,115,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน
งานส่งเสริมและ
งบ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
215,000
ค่าใช้สอย
215,000
งบเงินอุดหนุน
20,000
เงินอุดหนุน
20,000
รวม
235,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน
งบ
งานกีฬาและ
นันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

รวม
215,000
215,000
20,000
20,000
235,000

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น

250,000
250,000
250,000

60,000
60,000
60,000

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
100,000
100,000
100,000

แผนงานการเกษตร
งาน

งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

งานส่งเสริม
การเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่ง
น้าและป่าไม้

40,000
40,000
40,000

20,000
20,000
20,000

แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง
รวม

งบกลาง

รวม

11,545,432
11,545,432
11,545,432

11,545,432
11,545,432
11,545,432

11

รวม
60,000
60,000
60,000

รวม
410,000
410,000
410,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตรา
ข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง และโดยอนุมัติของนายอาเภอบึง
โขงหลง
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 49,339,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 49,339,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

14,364,310
290,000
10,691,798
1,089,000
1,538,060
9,115,400
235,000
410,000
60,000
11,545,432
49,339,000
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ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้
งบ

ยอดรวม

รวมรายจ่าย

0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงบังปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงบังมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................
(นายชูศักดิ์ วสันต์)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................
(นายสฤษดิ์ รัตนวงษ์)
ตาแหน่ง นายอาเภอบึงโขงหลง
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อาเภอ บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2560
หมวดภาษีอากร
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีปูาย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ
โฆษณา
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9
ค่าธรรมเนียมคาขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมกาจัดขยะมูลฝอย

ปี 2562

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 %

283,614.00

265,217.50
66,142.13
88,802.00
420,161.63

264,203.43
57,435.26
87,782.00
409,420.69

242,100.50
59,321.17
91,410.00
392,831.67

283,614.00
57,722.00
89,427.00
430,763.00

-100.00 %
3.95 %
4.73 %

0.00
60,000.00
93,657.00
437,271.00

1,532.60
0.00
172,260.00

4,926.00
182.00
140,960.00

3,074.90
168.00
145,990.00

4,951.00
1,054.00
148,638.00

-37.27 %
300.76 %
0.00 %

3,106.00
4,224.00
148,638.00

20.00

130.00

20.00

158.00

-5.06 %

150.00

1,176,000.00
0.00
0.00
920.00
0.00

258,290.00
87.00
2,440.00
1,370.00
600.00

1,080,000.00
0.00
0.00
680.00
0.00

2,000,000.00
0.00
0.00
1,439.00
0.00
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-0.63
0.00
0.00
-52.74
0.00

%
%
%
%
%

1,987,500.00
0.00
0.00
680.00
0.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าปรับอื่น ๆ
ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
ค่าใบอนุญาตรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
ดอกเบี้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

0.00
3,710.00
20,900.00
375,258.40
0.00
10,000.00
5,000.00
30,700.00
0.00
4,000.00
600.00
1,800.00
1,802,701.00

620.00
23,015.00
26,100.00
407.20
0.00
0.00
0.00
24,400.00
1,000.00
3,000.00
1,045.00
94.00
488,666.20

3,260.00
3,800.00
45,120.00
289,395.00
0.00
0.00
10,000.00
18,400.00
0.00
4,000.00
4,778.82
320.00
1,609,006.72

0.00
27,379.00
27,400.00
735.00
0.00
0.00
0.00
25,620.00
1,100.00
0.00
0.00
21,802.00
2,260,276.00

0.00
216,058.13
216,058.13

0.00
196,065.79
196,065.79

0.00
400,230.86
400,230.86

1,019,155.00
15.00
1,019,170.00

1,056,475.00
0.00
1,056,475.00

125,500.00
409,550.00

0.00
320,150.00
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100.00
-73.70
5.00
13,505.44
0.00
0.00
100.00
-27.48
-9.09
100.00
100.00
-81.08

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

3,500.00
7,200.00
28,770.00
100,000.00
0.00
0.00
10,000.00
18,580.00
1,000.00
4,000.00
5,000.00
4,126.00
2,326,474.00

0.00
197,046.00
197,046.00

0.00 %
105.15 %

0.00
404,233.00
404,233.00

1,157,395.00
0.00
1,157,395.00

1,168,085.00
0.00
1,168,085.00

8.98 %
0.00 %

1,272,964.00
0.00
1,272,964.00

0.00
307,594.00

0.00
321,751.00

0.00 %
-3.44 %

0.00
310,670.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้าบาดาล
ภาษีจัดสรรอื่นๆ
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนเลือกทา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

535,050.00

320,150.00

307,594.00

321,751.00

218,564.68
8,300,083.44
2,325,495.58
0.00
1,351,683.25
3,257,397.56
5,521.91
61,281.42
42,067.74
1,214.85
325,327.00
0.00
0.00
15,888,637.43

258,575.58
9,072,199.43
2,502,553.64
115,868.19
0.00
5,229,400.70
0.00
44,334.54
40,766.49
4,113.66
1,804,517.00
510.00
0.00
19,072,839.23

1,100,168.13
8,539,667.91
2,360,815.33
61,925.04
0.00
5,673,640.18
0.00
32,998.80
50,021.55
4,614.33
1,325,790.00
12,048.22
6,926.19
19,168,615.68

259,868.00
9,117,560.00
2,515,066.00
116,448.00
0.00
5,255,547.00
0.00
44,556.00
40,970.00
4,134.00
1,813,540.00
560.00
0.00
19,168,249.00

19,557,109.85

19,265,974.33

20,552,007.11

25,268,030.00

19,557,109.85
39,438,888.04

19,265,974.33
40,809,591.24

20,552,007.11
43,587,681.04

25,268,030.00
48,814,200.00
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310,670.00
344.52
-5.40
-5.19
-46.29
0.00
9.03
0.00
-25.20
23.31
12.72
-26.16
2,087.14
100.00

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

1,155,177.00
8,625,065.00
2,384,423.00
62,544.00
0.00
5,730,377.00
0.00
33,329.00
50,522.00
4,660.00
1,339,048.00
12,248.00
6,995.00
19,404,388.00

-0.34 %

25,183,000.00
25,183,000.00
49,339,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

49,339,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่าเดิม (ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มาตรา 7 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจจัดเก็บภาษีจากที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น)
ภาษีบารุงท้องที่
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม

รวม
437,271 บาท
จานวน 283,614
บาท

จานวน 60,000

บาท

จานวน 93,657

บาท

รวม
2,326,474
จานวน 3,106

บาท
บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม

จานวน 4,224

บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม

จานวน 148,638

บาท

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ
โฆษณา
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม

จานวน 150

บาท

ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม

จานวน 1,987,500

บาท

ภาษีป้าย
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

จานวน 680

บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม

จานวน 3,500

บาท

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม

จานวน 7,200

บาท

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
จานวน 28,770
ประมาณการไว้น้อยกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าเดิม

บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา
จานวน 100,000
ประมาณการไว้น้อยกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าเดิม

บาท

ค่าใบอนุญาตรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

จานวน 10,000

บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม

จานวน 18,580

บาท

ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม

จานวน 1,000

บาท

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

จานวน 4,000

บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม

จานวน 5,000

บาท

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม

จานวน 4,126

บาท
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม

รวม
404,233
จานวน 404,233

บาท
บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม

รวม
1,272,964
จานวน 1,272,964

บาท
บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม

รวม
310,670
จานวน 310,670

บาท
บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมากกว่าเดิม

รวม
19,404,388 บาท
จานวน 1,155,177 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมากกว่าเดิม

จานวน 8,625,065

บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมากกว่าเดิม

จานวน 2,384,423

บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมากกว่าเดิม

จานวน 62,544

บาท

ภาษีสรรพสามิต
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมากกว่าเดิม

จานวน 5,730,377

บาท

ค่าภาคหลวงแร่
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมากกว่าเดิม

จานวน 33,329

บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก

จานวน 50,522

บาท
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คาดว่าจะจัดเก็บได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมากกว่าเดิม
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมากกว่าเดิม

จานวน 4,660

บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมากกว่าเดิม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้าบาดาล
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมากกว่าเดิม

จานวน 1,339,048

บาท

จานวน 12,248

บาท

ภาษีจัดสรรอื่นๆ
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมากกว่าเดิม

จานวน 6,995

บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนเลือกทา
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
คาดว่ารัฐบาลจะอุดหนุนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม
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รวม
25,183,000 บาท
จานวน 25,183,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
รายจ่ายจริง
ปี 2560
ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

514,080.00
42,120.00
42,120.00

514,080.00
42,120.00
42,120.00

514,080.00
42,120.00
42,120.00

514,080.00
42,120.00
42,120.00

0
0
0

%
%
%

514,080
42,120
42,120

86,400.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

0

%

86,400

1,800,000.00
2,484,720.00

1,798,258.00
2,482,978.00

1,758,727.00
2,443,447.00

1,690,800.00
2,375,520.00

-8.87

%

1,540,800
2,225,520

1,903,680.00
89,220.00
126,000.00
201,660.00
1,046,085.00
134,516.00
3,501,161.00

2,139,540.00
84,000.00
126,000.00
212,700.00
991,080.00
120,000.00
3,673,320.00

2,231,203.00
84,000.00
126,000.00
223,620.00
886,760.00
97,677.00
3,649,260.00

2,445,480.00
84,000.00
126,000.00
240,480.00
1,255,200.00
216,000.00
4,367,160.00

9.52
0
0
7.29
50.52
11.11

%
%
%
%
%
%

2,678,280
84,000
126,000
258,000
1,889,280
240,000
5,275,560
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รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
ค่าพวงมาลัย, ช่อดอกไม้, กระเช้าดอกไม้, พานพุ่ม และพวง
มาลา
โครงการกิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.ดงบัง และ

5,985,881.00

6,156,298.00

6,092,707.00

6,742,680.00

0.00

0.00

0.00

396,000.00

-11.62

%

350,000

18,000.00
0.00
18,000.00

18,000.00
0.00
18,000.00

4,500.00
6,000.00
10,500.00

48,000.00
10,000.00
454,000.00

-79.17
0

%
%

10,000
10,000
370,000

765,805.00
0.00
0.00
0.00

978,877.35
0.00
0.00
19,725.00

0.00
999,751.00
0.00
3,508.00

0.00
1,175,138.00
15,000.00
20,000.00

0
14.88
-100
0

%
%
%
%

0
1,350,000
0
20,000

217,865.89
0.00

61,589.76
0.00

191,951.31
0.00

150,000.00
700,000.00

-33.33
-28.57

%
%

100,000
500,000

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0

%

0

0.00

0.00

3,450.00

7,000.00

0

%

7,000

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0

%

20,000

149,750.00

154,910.00

173,500.00

50,000.00

300

%

200,000
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7,501,080

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาบลดงบัง
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น
ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร
ค่าจัดซื้อชั้นวางแฟูม 4 ชั้น (40 ช่อง)

0.00

4,575.00

0.00

0.00

0

%

0

51,040.00
1,185,460.89

79,480.00
1,299,157.11

65,520.00
1,437,680.31

30,000.00
2,167,138.00

0

%

30,000
2,227,000

37,557.00
45,650.00
175,450.00
0.00
10,720.00
37,000.00
306,377.00

38,216.00
14,200.00
80,000.00
2,250.00
9,850.00
0.00
144,516.00

45,805.00
35,040.00
60,000.00
0.00
15,760.00
0.00
156,605.00

100,000.00
30,000.00
60,000.00
0.00
30,000.00
0.00
220,000.00

-30
0
-16.67
0
0
0

%
%
%
%
%
%

70,000
30,000
50,000
0
30,000
0
180,000

275,773.04
6,299.09
1,632.00
100,280.40
383,984.53
1,893,822.42

215,383.02
9,367.42
0.00
55,980.27
280,730.71
1,742,403.82

215,738.56
5,331.84
1,256.21
50,072.79
272,399.40
1,877,184.71

400,000.00
20,000.00
5,000.00
100,000.00
525,000.00
3,366,138.00

0
0
0
0

%
%
%
%

400,000
20,000
5,000
100,000
525,000
3,302,000

0.00
0.00

8,500.00
0.00

0.00
9,000.00

0.00
0.00

0
0

%
%

0
0
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ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟูม
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
ค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุมระบบดิจิตอล
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟูา
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
ค่าจัดซื้อถังต้มน้าร้อนดิจิตอล
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน *(จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน *(จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน(จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาหรับงานสานักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง

0.00
3,900.00
6,000.00
22,000.00
135,040.00
457,900.00

3,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
100
0
0

%
%
%
%
%
%

0
0
0
20,000
0
0

99,000.00

0.00

0.00

0.00

0

%

0

30,000.00
10,400.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0
0

%
%

0
0

0.00
0.00

0.00
0.00

28,500.00
16,735.00

0.00
0.00

0
0

%
%

0
0

0.00

16,000.00

0.00

0.00

0

%

0

0.00

0.00

16,000.00

0.00

0

%

0

0.00

0.00

16,400.00

0.00

0

%

0

15,600.00

0.00

0.00

0.00

0

%

0

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
7,840.00

16,000.00
0.00

-100
0

%
%

0
0
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ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 800 VA
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รวมรายจ่ายอื่น
รวมงบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

0.00

0.00

0.00

0.00

100

%

12,900

0.00

0.00

15,750.00

0.00

0

%

0

7,700.00

0.00

0.00

0.00

0

%

0

0.00
787,540.00
787,540.00

0.00
28,400.00
28,400.00

0.00
118,025.00
118,025.00

20,000.00
36,000.00
36,000.00

0

%

20,000
52,900
52,900

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

100

%

15,000
15,000
15,000

26,000.00
100,000.00
126,000.00
126,000.00
8,793,243.42

0.00
0.00
0.00
0.00
7,927,101.82

0.00
0.00
0.00
0.00
8,087,916.71

0.00
0.00
0.00
0.00
10,144,818.00

0
0

%
%

0
0
0
0
10,870,980

25

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

1,006,943.00
0.00
42,000.00
238,560.00
261,240.00
18,180.00
1,566,923.00
1,566,923.00

975,080.00
0.00
42,000.00
250,140.00
321,994.00
21,973.00
1,611,187.00
1,611,187.00

843,180.00
0.00
42,000.00
264,660.00
411,000.00
33,420.00
1,594,260.00
1,594,260.00

1,424,740.00
21,300.00
42,000.00
248,520.00
430,260.00
57,600.00
2,224,420.00
2,224,420.00

8.82
12.68
0
23.95
32.42
4.17

%
%
%
%
%
%

1,550,460
24,000
42,000
308,040
569,760
60,000
2,554,260
2,554,260

0.00

0.00

0.00

120,000.00

33.33

%

160,000

4,600.00
0.00
4,600.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

36,000.00
0.00
156,000.00

0
100

%
%

36,000
10,000
206,000

186,000.00
0.00
0.00

166,000.00
0.00
0.00

0.00
268,000.00
0.00

0.00
380,000.00
10,000.00

0
-28.01
0

%
%
%

0
273,570
10,000

46,000.00

0.00

0.00

0.00

0

%

0

69,986.00

13,352.00

41,148.00

40,000.00

25

%

50,000
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โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

0.00
0.00
0.00
15,900.00
317,886.00

0.00
12,995.00
0.00
15,410.00
207,757.00

35,800.00
0.00
9,800.00
24,530.00
379,278.00

155,900.00
0.00
10,000.00
20,000.00
615,900.00

-55.1
0
100
50

%
%
%
%

70,000
0
20,000
30,000
453,570

39,255.00
17,660.00
100,000.00
0.00
15,478.00
172,393.00

46,211.00
19,677.00
80,000.00
0.00
6,361.00
152,249.00

44,551.90
19,970.00
80,000.00
0.00
7,465.00
151,986.90

50,000.00
30,000.00
44,100.00
0.00
20,000.00
144,100.00

0
0
13.38
100
0

%
%
%
%
%

50,000
30,000
50,000
5,000
20,000
155,000

4,917.00
4,917.00
499,796.00

3,064.00
3,064.00
363,070.00

2,422.00
2,422.00
533,686.90

10,000.00
10,000.00
926,000.00

0

%

10,000
10,000
824,570

0.00
0.00
7,600.00
12,000.00

0.00
7,800.00
0.00
0.00

0.00
7,800.00
0.00
0.00

20,000.00
9,000.00
0.00
0.00

224
11.11
0
0

%
%
%
%

64,800
10,000
0
0

0.00

0.00

0.00

0.00

100

%

30,000
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(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน(จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet)
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer)
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Ink Tank Printer)
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart Card
Reader)

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารงานคลัง
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป
รวมทุกแผนงาน

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0

%

0

0.00

16,000.00

15,500.00

0.00

0

%

0

7,900.00

0.00

0.00

0.00

0

%

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100

%

9,000

0.00
0.00

0.00
8,600.00

0.00
8,500.00

4,300.00
0.00

-100
0

%
%

0
0

0.00

0.00

0.00

0.00

100

%

700

43,500.00
43,500.00
2,110,219.00
10,903,462.42
10,903,462.42

32,400.00
32,400.00
2,006,657.00
9,933,758.82
9,933,758.82

31,800.00
31,800.00
2,159,746.90
10,247,663.61
10,247,663.61

33,300.00
33,300.00
3,183,720.00
13,328,538.00
13,328,538.00
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114,500
114,500
3,493,330
14,364,310
14,364,310

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
รายจ่ายจริง
ปี 2560
ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสาคัญ
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัย

ปี 2562

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

50,000.00
50,000.00
50,000.00

5,280.00

7,200.00

89,250.00

90,000.00

0 %

90,000

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000
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-60 %

ปี 2564

20,000
20,000
20,000
20,000

ฝุายพลเรือน (อปพร.)ตาบลดงบัง
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัย
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน :
หลักสูตร จัดตั้งศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
โครงการพัฒนาศักยภาพงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อบต.ดงบัง
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน
รวมทุกแผนงาน

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

0.00

146,290.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

26,800.00

0.00

0 %

0

5,280.00

153,490.00

116,050.00

220,000.00

4,800.00
0.00
4,800.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00

29,500.00
0.00
29,500.00
182,990.00
182,990.00
182,990.00
182,990.00

0.00
0.00
0.00
116,050.00
116,050.00
116,050.00
116,050.00

30,000.00
50,000.00
80,000.00
300,000.00
300,000.00
350,000.00
350,000.00

30

210,000
0 %
-40 %

30,000
30,000
60,000
270,000
270,000
290,000
290,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
รายจ่ายจริง
ปี 2560
ปี 2561
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน
เงินอื่นๆ
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าบ้าน

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

371,585.00
3,725.00
42,000.00
221,160.00
0.00
3,306,377.00
61,928.00
0.00
4,006,775.00
4,006,775.00

540,580.00
16,000.00
42,000.00
228,960.00
0.00
3,049,740.00
19,920.00
35,000.00
3,932,200.00
3,932,200.00

488,040.00
23,610.00
42,000.00
237,000.00
0.00
3,126,260.00
17,640.00
84,000.00
4,018,550.00
4,018,550.00

657,520.00
18,000.00
42,000.00
248,880.00
30,120.00
3,403,000.00
132,840.00
0.00
4,532,360.00
4,532,360.00

26.35
-100
0
6.65
-100
0.98
116.8
0

%
%
%
%
%
%
%
%

830,760
0
42,000
265,440
0
3,436,308
288,000
0
4,862,508
4,862,508

700.00

0.00

13,200.00

380,800.00

-9.4

%

345,000

0.00

0.00

0.00

12,500.00

140

%

30,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครื่องดับเพลิง
รวมค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

0.00
700.00

0.00
0.00

3,900.00
17,100.00

10,000.00
403,300.00

0

%

10,000
385,000

48,000.00
0.00
0.00

139,437.00
0.00
0.00

0.00
466,686.00
2,500.00

0.00
330,000.00
10,000.00

0
51.52
0

%
%
%

0
500,000
10,000

20,356.00
0.00
68,356.00

44,040.00
2,535.00
186,012.00

49,008.00
0.00
518,194.00

40,000.00
80,000.00
460,000.00

0
-62.5

%
%

40,000
30,000
580,000

6,408.00
25,200.00
99,785.00
0.00
0.00
131,393.00

7,394.00
0.00
80,000.00
0.00
0.00
87,394.00

27,840.00
0.00
31,375.00
0.00
0.00
59,215.00

40,000.00
0.00
60,000.00
10,000.00
5,000.00
115,000.00

0
0
-16.67
0
0

%
%
%
%
%

40,000
0
50,000
10,000
5,000
105,000

0.00
0.00
200,449.00

0.00
0.00
273,406.00

0.00
0.00
594,509.00

0.00
0.00
978,300.00

100

%

3,000
3,000
1,073,000
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ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
(ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)
ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 800 VA
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart
Card Reader)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลดงบัง
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลดงบัง (ค่า
จัดการเรียนการสอน)
โครงการส่งเสริมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ

0.00

0.00

0.00

17,000.00

-100

%

0

0.00

0.00

0.00

4,300.00

-100

%

0

0.00

0.00

0.00

2,500.00

-100

%

0

0.00

0.00

0.00

700.00

-100

%

0

0.00

16,000.00

0.00

0.00

0

%

0

0.00

4,300.00

0.00

0.00

0

%

0

0.00
0.00
4,207,224.00

20,300.00
20,300.00
4,225,906.00

0.00
0.00
4,613,059.00

24,500.00
24,500.00
5,535,160.00

43,740.00

41,950.00

41,300.00

50,000.00

0

%

50,000

238,000.00

243,100.00

0.00

0.00

0

%

0

49,875.00

0.00

8,750.00

30,000.00

-33.33

%

20,000
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0
0
5,935,508

เยาวชนตาบลดงบัง
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าอาหารเสริม (นม)
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สาหรับเด็กปฐมวัย
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
ค่าจัดซื้อโต๊ะสาหรับเด็กปฐมวัย
โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตาบลดงบัง
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า
ครุภัณฑ์กีฬา
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น สาหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบลดงบัง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

0.00
331,615.00

0.00
285,050.00

374,400.00
424,450.00

347,000.00
427,000.00

47.78

%

512,792
582,792

0.00
1,321,736.40
686,000.00
0.00
2,007,736.40
2,339,351.40

0.00
1,250,418.00
700,700.00
3,400.00
1,954,518.00
2,239,568.00

0.00
1,119,198.40
597,800.00
3,450.00
1,720,448.40
2,144,898.40

0.00
1,337,690.00
735,000.00
10,000.00
2,082,690.00
2,509,690.00

100
1.59
0
0

%
%
%
%

50,000
1,358,998
735,000
10,000
2,153,998
2,736,790

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

100
100
100

%
%
%

46,000
5,500
25,000

0.00

0.00

247,200.00

0.00

0

%

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100

%

18,000

0.00

0.00

0.00

300,000.00

-100

%

0

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0

%

20,000
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รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการต่อเติมฝูาเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลดงบัง
โครงการติดตั้งมุ้งลวดในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล
ดงบัง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรั้วรอบ ศพด.ตาบลดงบัง
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอาหารกลางวัน
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวมแผนงานการศึกษา
รวมทุกแผนงาน

0.00

0.00

247,200.00

320,000.00

0.00

0.00

27,000.00

0.00

0

%

0

0.00

0.00

46,400.00

0.00

0

%

0

0.00
0.00
0.00

197,000.00
197,000.00
197,000.00

0.00
73,400.00
320,600.00

0.00
0.00
320,000.00

0

%

0
0
114,500

1,944,000.00
0.00
1,944,000.00
1,944,000.00
4,283,351.40
8,490,575.40
8,490,575.40

1,888,000.00
0.00
1,888,000.00
1,888,000.00
4,324,568.00
8,550,474.00
8,550,474.00

0.00
1,816,000.00
1,816,000.00
1,816,000.00
4,281,498.40
8,894,557.40
8,894,557.40

0.00
1,856,000.00
1,856,000.00
1,856,000.00
4,685,690.00
10,220,850.00
10,220,850.00

0
2.64

%
%

0
1,905,000
1,905,000
1,905,000
4,756,290
10,691,798
10,691,798
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114,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
รายจ่ายจริง
ปี 2560
ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
โครงการปูองกัน ควบคุม รณรงค์โรคติดต่อ
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองของชุมชน
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

113,079.00
0.00

134,918.40
0.00

0.00
120,140.80

0.00
0.00

0
0

%
%

0
0

0.00
0.00
0.00
113,079.00

4,450.00
27,450.00
5,030.00
171,848.40

0.00
34,440.00
2,325.00
156,905.80

25,000.00
40,000.00
0.00
65,000.00

100
50
0

%
%
%

50,000
60,000
0
110,000

17,500.00
17,500.00
130,579.00

0.00
0.00
171,848.40

30,000.00
30,000.00
186,905.80

35,000.00
35,000.00
100,000.00

42.86

%

50,000
50,000
160,000

36

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อตู้เย็น
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
ส่งเสริมการดาเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
อบต.ดงบัง
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

0.00

0.00

0.00

118,000.00

-100

%

0

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
118,000.00
118,000.00

100

%

9,000
9,000
9,000

0.00

220,000.00

0.00

0.00

0

%

0

0.00

0.00

220,000.00

220,000.00

0

%

220,000

0.00
0.00
130,579.00

220,000.00
220,000.00
391,848.40

220,000.00
220,000.00
406,905.80

220,000.00
220,000.00
438,000.00

385,000.00

668,130.00

673,600.00

700,000.00

385,000.00
385,000.00

668,130.00
668,130.00

673,600.00
673,600.00

700,000.00
700,000.00
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220,000
220,000
389,000

0

%

700,000
700,000
700,000

ค่าจัดซื้อรถ(ตู้)พยาบาล
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข
รวมแผนงานสาธารณสุข
รวมทุกแผนงาน

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
385,000.00
668,130.00 673,600.00
515,579.00 1,059,978.40 1,080,505.80
515,579.00 1,059,978.40 1,080,505.80
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2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,700,000.00
3,138,000.00
3,138,000.00

-100

%

0
0
0
700,000
1,089,000
1,089,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
รายจ่ายจริง
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

279,780.00
42,000.00
256,560.00
44,220.00
622,560.00
622,560.00

423,120.00
42,000.00
266,400.00
38,580.00
770,100.00
770,100.00

513,000.00
42,000.00
276,480.00
33,420.00
864,900.00
864,900.00

560,160.00
42,000.00
289,080.00
48,000.00
939,240.00
939,240.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
1,400.00
1,400.00
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ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

10.03
0
8.01
-25

ปี 2564

%
%
%
%

616,320
42,000
312,240
36,000
1,006,560
1,006,560

70,000.00

10 %

77,000

30,000.00
10,000.00
110,000.00

33.33 %
0 %

40,000
10,000
127,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟูม
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเอนกประสงค์
ค้าจัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อย

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

30,000.00
5,000.00

-33.33 %
0 %

20,000
5,000

0.00
0.00
0.00

13,770.00
0.00
13,770.00

0.00
0.00
0.00

50,000.00
10,000.00
95,000.00

20 %
0 %

60,000
10,000
95,000

11,698.00
50,000.00
0.00
61,698.00
61,698.00

4,434.00
68,040.00
3,690.00
76,164.00
89,934.00

15,409.00
38,005.00
3,950.00
57,364.00
58,764.00

40,000.00
60,000.00
10,000.00
110,000.00
315,000.00

-25 %
-50 %
0 %

30,000
30,000
10,000
70,000
292,000

0.00
6,000.00
6,400.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
5,800.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

99,100.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00

15,600.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
17,000.00
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-100
0
0
0
-100

%
%
%
%
%

0
0
0
0
0

0 %
0 %

0
17,000

กว่า 19 นิ้ว)
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 800 VA
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการวันูสู
ผ้ งอายุ
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุ
และผู้พิการในเขตตาบลดงบัง
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่
ผู้สูงอายุและผู้พิการพึงจะได้รับจากภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ใน
เขตตาบลดงบัง
โครงการดาเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุข
โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

7,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,700.00
35,700.00
719,958.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,800.00
5,800.00
865,834.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
923,664.00

0.00
4,300.00
2,600.00
5,000.00
700.00
148,700.00
148,700.00
1,402,940.00

0.00

450.00

0.00

21,600.00

31,650.00

0.00

%
%
%
%
%

0
0
0
2,500
0
19,500
19,500
1,318,060

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0 %

0

17,850.00

0.00

0.00

0 %

0

450.00

450.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

69,993.00
0.00
38,280.00
0.00

0.00
0.00
50,000.00
80,000.00
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0
-100
-100
-50
-100

0
100
-20
0

%
%
%
%

0
20,000
40,000
80,000

ตาบลดงบัง
โครงการวันผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจให้กับผู้สูงอายุและผู้
พิการในเขตตาบลดงบัง
โครงการอบรมให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้สูงอายุ
และผู้พิการพึงจะได้รับจากภาครัฐ
โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ในเขตตาบล
ดงบัง
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนกาชาดจังหวัดบึงกาฬ
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์
รวมทุกแผนงาน

0.00

0.00

400.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

37,900.00

40,000.00

-25 %

30,000

0.00

0.00

19,700.00

20,000.00

0 %

20,000

0.00

0.00

400.00

450.00

2,122.2
%
2

10,000

22,050.00
22,050.00

50,400.00
50,400.00

166,673.00
166,673.00

190,450.00
190,450.00

0.00
0.00
0.00
22,050.00
742,008.00
742,008.00

0.00
0.00
0.00
50,400.00
916,234.00
916,234.00

0.00
0.00
0.00
166,673.00
1,090,337.00
1,090,337.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00
210,450.00
1,613,390.00
1,613,390.00
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200,000
200,000

0 %

20,000
20,000
20,000
220,000
1,538,060
1,538,060

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
รายจ่ายจริง
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

291,000.00
0.00
42,000.00
455,040.00
53,800.00
841,840.00
841,840.00

308,640.00
0.00
42,000.00
403,560.00
35,280.00
789,480.00
789,480.00

361,860.00
4,755.00
42,000.00
414,000.00
24,840.00
847,455.00
847,455.00

26,950.00

35,350.00

120,350.00

353,240.00

0.00
0.00
26,950.00

0.00
0.00
35,350.00

7,500.00
0.00
127,850.00
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ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

509,490.00 62.42
31,440.00 -23.66
42,000.00
0
540,040.00 4.13
42,600.00 -15.49
1,165,570.00
1,165,570.00

ปี 2564

%
%
%
%
%

827,520
24,000
42,000
562,320
36,000
1,491,840
1,491,840

%

260,000

60,000.00 -83.33 %
15,000.00
0 %
428,240.00

10,000
15,000
285,000

-26.4

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องธนาคารน้าใต้ดิน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา
ค่าบริการไปรษณีย์
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

168,000.00
0.00

200,920.00
0.00

0.00
426,548.00

0.00
0 %
808,000.00 -13.11 %

0
702,060

880.00
0.00
108,890.00
277,770.00

20,925.00
0.00
31,485.00
253,330.00

3,224.00
0.00
110,300.00
540,072.00

50,000.00
0 %
15,000.00
0 %
124,000.00 -19.35 %
997,000.00

50,000
15,000
100,000
867,060

4,393.00
19,370.00
0.00
6,200.00
50,000.00
0.00
38,639.00
118,602.00

6,450.00
12,735.00
700.00
41,355.00
0.00
0.00
24,015.00
85,255.00

13,523.00
48,650.00
14,338.00
33,500.00
103,400.00
0.00
33,922.00
247,333.00

30,000.00 -33.33
136,000.00 -77.94
20,000.00
-50
40,000.00
-25
126,000.00 -76.19
10,000.00
0
107,300.00 -53.4
469,300.00

%
%
%
%
%
%
%

20,000
30,000
10,000
30,000
30,000
10,000
50,000
180,000

90,209.89
0.00
90,209.89
513,531.89

94,556.69
0.00
94,556.69
468,491.69

123,167.93
850.00
124,017.93
1,039,272.93

-8.89 %
0 %

820,000
2,000
822,000
2,154,060
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900,000.00
2,000.00
902,000.00
2,796,540.00

ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู
ค่าจัดซื้อชั้นวางแฟูมตั้ง 4 ชั้น (40 ช่อง)
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าจัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต
ค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว)
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษ
ขนาด A3
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank
Printer)

ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์
เครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 800VA
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
5,000.00
4,300.00
0.00

0.00
0.00
0.00
5,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

5,000.00
6,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

16,000.00

17,000.00

0.00

21,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,300.00

0.00
0.00
0.00
0.00
11,000.00
11,000.00
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100
0
0
0

%
%
%
%

97,200
0
0
0

0 %
0 %

0
0

-100

%

0

0 %

0

-100

%

0

4,300.00

0 %

4,300

0.00

0.00

0 %

0

0.00
0.00
0.00

2,800.00
0.00
5,000.00

0.00
0.00
0.00

0 %
100 %
0 %

0
700
0

0.00
34,600.00
34,600.00

0.00
28,800.00
28,800.00

30,000.00
57,600.00
57,600.00

0 %

30,000
132,200
132,200

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,366,371.89
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าชดเชยผลอาสิน
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า K)
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่าK)
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างประตูรั้วทางเข้า-ออกที่ทาการ อบต.ดงบัง
โครงการก่อสร้างปูอมยาม อบต.ดงบัง
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศพด. อบต.ดงบัง
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์(อาคาร2) อบต.ดงบัง
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการซ่อมแซมอาคารพัสดุ อบต.ดงบัง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านท่าสีไค
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านดงบังใต้
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านดงสรวง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านดงสรวง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง

1,292,571.69

1,915,527.93

4,019,710.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

150,000.00
22,000.00

-0.13
-100

%
%

149,800
0

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
480,000.00
0.00

-100
100
-100
100

%
%
%
%

0
200,000
0
400,000

0.00

0.00

0.00

97,000.00

-100

%

0

0.00

0.00

0.00

372,800.00

-43.4

%

211,000

0.00

0.00

0.00

231,800.00

-100

%

0

0.00

0.00

0.00

300,100.00

-100

%

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100

%

327,800

0.00

0.00

0.00

0.00

100

%

458,600
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3,778,100

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านดงโทน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าดอกไม้
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านดงเรือ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าดอกไม้
โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านในเขตตาบลดงบัง
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านดงบังใต้
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าดอกไม้
โครงการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล พร้อมติดตั้งปั้มซับเมิร์ส หมู่ที่ 9 บ้าน
เหล่าดอกไม้
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0.00

0.00

0.00
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0.00

0.00

0.00

0.00

100

%

198,500
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0.00
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0.00

100

%

302,400
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0.00
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%

0
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0
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0.00
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0.00

0.00
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0.00

0.00
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%

0
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โครงการติดตั้งฝาปิดรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าสีไค
โครงการติดตั้งฝาปิดรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้าน
เหล่าดอกไม้
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 บ้าน
ท่าสีไคเหนือ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้าน
ดงบัง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดงสรวง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงเรือ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านดงบังใต้
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านท่าสีไคเหนือ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวาท
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจาจรถนนลูกรังเป็นถนน คสล.ภายใน
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หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดงโทน
โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ตคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล./ลาดยาง/ลูกรัง ภายในเขตตาบล
ดงบัง
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้าหรือรางระบายน้า ภายในเขต
ตาบลดงบัง
ค่าปรับปรุงและติดตั้งปูายจราจรบนท้องถนนและติดตั้งปูายบอก
สถานที่ปูายแนะนา ปูายชื่อถนนและปูายประชาสัมพันธ์ภายในเขต
ตาบลดงบัง
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอาเภอเซกา ในการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง
เงินอุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอาเภอเซกาในการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวาท
เงินอุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอาเภอเซกาในการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์
เงินอุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอาเภอเซกาในการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงเรือ
อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอาเภอเซกา ในการขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านท่าสีไค
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0.00
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0.00

0.00

0.00

427,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-100

5,132,300
5,132,300

0 %

0

อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอาเภอเซกา ในการขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
0.00
การเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าดอกไม้
อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอาเภอเซกา ในการขยายเขตระบบ
0.00
ไฟฟูาสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงบัง
รวมเงินอุดหนุน 680,596.67
รวมงบเงินอุดหนุน 680,596.67
รวมงานไฟฟ้าถนน 680,596.67
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
0.00
โครงการค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
0.00
โครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลัก สายรอง และชุมชน
0.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้หมู่บ้านน่าอยู่ น่าดู น่ามอง
โครงการสนับสนุนให้ความรู้ในการบริหารจัดการโครงการธนาคาร
0.00
ขยะตาบลดงบัง
0.00
รวมค่าใช้สอย
0.00
รวมงบดาเนินงาน
0.00
รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,046,968.56
รวมทุกแผนงาน 2,046,968.56
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%

20,000
205,000
205,000
205,000
9,115,400
9,115,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
รายจ่ายจริง
ปี 2560
ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อย
โอกาส
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
โครงการ อบต.พบปะประชาชน
โครงการการมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการปกปูองสถาบันสาคัญของชาติ
โครงการประชุมประชาคมระดับตาบล
โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โครงการรณรงค์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

56,280.28

49,775.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

450.00

450.00

450.00

2,122.22 %

10,000

0.00
15,650.00
0.00
72,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,207.00

0.00
10,000.00
0.00
4,000.00
3,567.00
450.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
4,370.00
9,675.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10,000.00
20,000.00
30,000.00
10,000.00
0.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
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-100
0
-16.67
150
0
0
0
-25
0

%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
20,000
25,000
25,000
0
0
20,000
15,000
0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ
โครงการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมให้กับสภาเด็กและเยาวชน
โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในเขตตาบลดงบัง
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนกาชาดจังหวัดบึงกาฬ
อุดหนุนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มและองค์กร
สตรี
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวมทุกแผนงาน

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0.00
2,825.00
0.00
0.00
154,462.28
154,462.28

0.00
19,050.00
8,400.00
0.00
95,692.00
95,692.00

0.00
18,400.00
9,400.00
0.00
42,295.00
42,295.00

30,000.00
20,000.00
0.00
50,000.00
230,450.00
230,450.00

0
0
0
0

0.00
0.00

20,000.00
0.00

0.00
20,000.00

0.00

0.00

0.00
0.00
154,462.28
154,462.28
154,462.28

20,000.00
20,000.00
115,692.00
115,692.00
115,692.00
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0

%
%
%
%

30,000
20,000
0
50,000
215,000
215,000

0.00
0.00

0 %
0 %

0
0

0.00

0.00

100 %

20,000

20,000.00
20,000.00
62,295.00
62,295.00
62,295.00

0.00
0.00
230,450.00
230,450.00
230,450.00

20,000
20,000
235,000
235,000
235,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
รายจ่ายจริง
ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
การจัดส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนของ อบต.เข้าแข่งขันกีฬาร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ หรือในระดับอาเภอและระดับที่สูงขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาตาบล ระดับอาเภอ กีฬาเยาวชน
กีฬานักเรียน และกีฬาประชาชาต่างๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด(ดงบังคัพ)
โครงการจัดงานกีฬาต้านภัยยาเสพติด(ดงบังคัพ)
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ปี 2561

ปี 2562

0.00

41,800.00

0.00

59,844.00

0.00

0.00

0.00
96,190.00
156,034.00
156,034.00
156,034.00

0.00
99,571.00
141,371.00
141,371.00
141,371.00

0.00
149,908.00
149,908.00
149,908.00
149,908.00
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ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

30,000.00 66.67 %
0.00

ปี 2564

50,000

0 %

0

120,000.00 66.67 %
0.00
0 %
150,000.00
150,000.00
150,000.00

200,000
0
250,000
250,000
250,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางรัฐพิธี/ราชพิธี และวันสาคัญของชาติ
โครงการวันแม่แห่งชาติ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาในการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวมทุกแผนงาน

0.00
21,715.00
0.00
21,715.00
21,715.00
21,715.00

0.00
15,365.00
0.00
15,365.00
15,365.00
15,365.00

25,327.00
0.00
0.00
25,327.00
25,327.00
25,327.00

60,000.00
0.00
30,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00

0 %
0 %
-100 %

60,000
0
0
60,000
60,000
60,000

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0 %

100,000

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0 %

0

0.00
0.00
0.00
177,749.00
177,749.00

0.00
0.00
0.00
156,736.00
156,736.00

30,000.00
30,000.00
30,000.00
205,235.00
205,235.00

100,000.00
100,000.00
100,000.00
340,000.00
340,000.00
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100,000
100,000
100,000
410,000
410,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
รายจ่ายจริง
ปี 2560
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการบริหารงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
ตาบลดงบัง(ศบกต.)
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการใช้สาร EM หรือสารเคมีอื่นๆ
โครงการส่งเสริมการบริหารงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรตาบลดงบัง
โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

0.00

22,370.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
22,370.00
22,370.00
22,370.00

0.00
0.00
0.00
0.00

20,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00

0 %

20,000
40,000
40,000
40,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย์
โครงการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
รวมแผนงานการเกษตร
รวมทุกแผนงาน

20,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00

0.00
0.00
0.00
22,370.00
22,370.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00
60,000.00
60,000.00
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20,000
20,000
20,000
60,000
60,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
รายจ่ายจริง
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
สารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจราจร
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล
ดงบัง
เงินช่วยพิเศษ
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เงินบาเหน็จบานาญข้าราชการถ่ายโอน
รวมงบกลาง

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

185,248.00
0.00
6,484,500.00
1,845,600.00
40,500.00
0.00
105,225.00
0.00

175,066.00
0.00
6,706,000.00
1,876,000.00
48,000.00
0.00
309,104.00
0.00

172,076.00
7,200.00
6,893,300.00
1,974,400.00
48,500.00
94,565.00
0.00
11,280.00

190,000.00
7,200.00
7,436,400.00
2,304,000.00
90,000.00
120,000.00
0.00
6,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00
192,130.00
0.00
8,853,203.00

0.00
0.00
0.00
9,114,170.00
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ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

37.27
44.89
10.23
0
0
41.67
0
-100

ปี 2564

%
%
%
%
%
%
%
%

260,806
10,432
8,197,200
2,304,000
90,000
170,000
0
0

150,000.00

0 %

150,000

0.00
30,000.00
208,349.00
235,462.00
0.00
88,800.00
9,509,670.00 10,657,862.00

8.78 %
2.59 %
0 %

32,634
241,560
88,800
11,545,432

รวมงบกลาง 8,853,203.00 9,114,170.00 9,509,670.00
รวมงบกลาง 8,853,203.00 9,114,170.00 9,509,670.00
รวมแผนงานงบกลาง 8,853,203.00 9,114,170.00 9,509,670.00
รวมทุกแผนงาน 34,264,709.39 32,695,027.49 34,523,525.12
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10,657,862.00
10,657,862.00
10,657,862.00
48,814,200.00

11,545,432
11,545,432
11,545,432

49,339,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อาเภอ บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,364,310 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม 10,870,980 บาท
งบบุคลากร
รวม 7,501,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
514,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ 20,400 บาท/เดือน จานวน
12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท และเงินค่าตอบแทนราย
เดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 อัตราๆละ
11,220 บาท/เดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท
(สานักงานปลัด)
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ

บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท และเงินค่าตอบแทน
ประจาตาแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2
อัตราๆละ 880 บาท/เดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120
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จานวน

42,120 บาท

บาท (สานักงานปลัด)
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ

บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน 1 อัตราๆละ 1,750 บาท/เดือน จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 อัตราๆละ 880
บาท/เดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
(สานักงานปลัด)
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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จานวน

42,120 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
จานวน
บริหารส่วนตาบล
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จานวน 12
เดือน (สานักงานปลัด)

86,400 บาท

- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ

บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ดังนี้
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตราๆละ
11,220 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตราๆ
ละ 9,180 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 7,200 บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 14
อัตราๆละ 7,200 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน
1,209,600 บาท
(สานักงานปลัด)
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ

บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
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1,540,800 บาท

บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
4) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 16 เมษายน 2562

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 8 อัตรา
ดังนี้
- นักบริหารงาน อบต.(ปลัด อบต.) จานวน 1 อัตรา
- นักบริหารงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 1 อัตรา
- นิติกร จานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณสุข จานวน 1 อัตรา
- นักทรัพยากรบุคคล จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
(สานักงานปลัด)

รวม
จานวน

5,275,560 บาท
2,678,280 บาท

จานวน

84,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
2) หนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ นักบริหารงาน อบต.
(ปลัด อบต.) ระดับกลาง จานวน 1 อัตราๆเดือนละ 7,000
บาท จานวน 12 เดือน (สานักงานปลัด)
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
2) หนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงาน ดังนี้
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (ระดับกลาง) ในอัตราเดือน
ละ 7,000 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
(2) หัวหน้าสานักปลัด(ระดับต้น) ในอัตราเดือนละ 3,500
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
(สานักงานปลัด)

จานวน

126,000 บาท

จานวน

258,000 บาท

จานวน

1,889,280 บาท

- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
2) หนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้าง
ประจา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
(สานักงานปลัด)
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
2) หนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป จานวน 12 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถบรรทุกน้าเอนกประสงค์ จานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จานวน 1 อัตรา
- คนงานประจารถขยะ จานวน 3 อัตรา
- คนงานทั่วไป จานวน 3 อัตรา
- ยาม จานวน 1 อัตรา
(สานักงานปลัด)
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
2) หนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
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การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 11 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถบรรทุกน้าเอนกประสงค์ จานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จานวน 1 อัตรา
- คนงานประจารถขยะ จานวน 3 อัตรา
- คนงานทั่วไป จานวน 3 อัตรา
- ยาม จานวน 1 อัตรา
(สานักงานปลัด)

240,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
2) หนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน

การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
จานวน
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจาปี) จานวน 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
สาหรับพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
(สานักงานปลัด)

3,302,000 บาท
370,000 บาท
350,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงิน

ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิที่จะ
ได้รับตามระเบียบ (สานักงานปลัด)
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลง
วันที่ 13 มีนาคม 2562
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จานวน

10,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ (สานักงานปลัด)

10,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(สานักงาน
ปลัด)

ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน
(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ(รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการบุคคล) ค่าติดตั้งไฟฟูาฯ
ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ (สานักงานปลัด)

2,227,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยแยกเป็น
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จานวน 10,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร สาหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือ
บุคคลภายนอก เข้าดูงานหรือเยี่ยมชม อปท. หรือกรณีการตรวจ
เยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าวของ อปท. การมอบเงิน
หรือสิ่งของบริจาคให้ อปท. (สานักงานปลัด)

20,000 บาท

- เป็นไปตาม
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของ อปท. พ.ศ.2542

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จานวน 10,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของ อปท. เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ
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1,350,000 บาท

สั่งการ (สานักงานปลัด)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่
จาเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล และพนักงาน
จ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดต่อราชการ (สานักงานปลัด)

100,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตาม
โครงการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
กระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายาน
พาหนะ ค่าปูายโครงการ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทา
โครงการ (สานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประ
มารเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า
78 ลาดับที่ 44
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จานวน

500,000 บาท

โครงการกิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
จานวน
ทุจริต
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมการจัดทา และติดปูาย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต ภายในชุมชน ตาบลดง
บัง เช่น ปูายไวนิล ปูายสติ๊กเกอร์ แผ่นปูายประชาสัมพันธ์แบบ
อื่นฯ (สานักงานปลัด)

7,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท
0810.3/ว 615 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือ
ดาเนินการโครงการส่งเสริมท้องถิน่ ปลอดทุจริต ประจาปี 2560
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงบัง หน้า 143 ลาดับที่ 184 (สานักงานปลัด)

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
ฝึกอบรม หลักสูตร "อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าปูาย ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จาเป็นและเหมาะสม (สานักงานปลัด)

จานวน

20,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.ดงบัง และ
จานวน
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาบลดงบัง
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.ดงบัง และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนตาบลดงบัง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเหมาะสมและเกี่ยวข้อง
(สานักงานปลัด)

200,000 บาท

- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงบัง หน้า 143 ลาดับที่ 185

- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงบัง หน้า 142 ลาดับที่ 182

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมบารุงและรักษายานพาหนะ ทั้งการ
ซ่อมปกติ และการซ่อมกลาง ค่าซ่อมครุภัณฑ์ต่างๆ (ยกเว้น
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่) กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
(สานักงานปลัด)

30,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

รวม
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก
กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดา ตรายาง ขาตั้ง
(กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นปูายชื่อสานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นปูายจราจรหรือแผ่นปูายต่างๆ มู่ลี่, ม่านปรับแสง
(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปพระบรม
รูปจาลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็กฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
น้ายาลบคาผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้าหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ายา
ลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เปฺก เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
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180,000 บาท
70,000 บาท

ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ามันไข ขี้ผึ้ง น้าดื่ม
สาหรับบริการประชาชนในสานักงาน ฯลฯ
(สานักงานปลัด)
- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก่ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน ล็อค
พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น๊อตและสกรู
สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ เบาะรถยนต์
เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย
สายพานใบพัด หม้อน้า หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถัง
น้ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมอง
ข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
(สานักงานปลัด)

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประกอบด้วย
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล
น้ามันก๊าด น้ามันมันเบนซิน น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ (สานักงานปลัด)
- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
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- วัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,
Floopy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Vi
deo Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagmetic
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ แผงแปูนอักขระหรือ
แปูนพิมพ์ (Key Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น
RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์(Mouse)
พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องจ่าย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เช่น Ethernet
Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card เป็นต้น
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม
(CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น (สานักงานปลัด)
- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาสาหรับอาคาร สถานที่ ภายในที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบล (สานักงานปลัด)

รวม
จานวน

525,000 บาท
400,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบารุง
รักษาสาย ฯลฯ (สานักงานปลัด)

20,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลง
วันที่ 13 มีนาคม 2562(สานักงานปลัด)

- เป็นไปตาม
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลง
วันที่ 13 มีนาคม 2562
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ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณียากร ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียา
กร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(สานักงานปลัด)

จานวน

5,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ
(โทรสาร) ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่า
สื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ล
ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (สานักงานปลัด)

100,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลง
วันที่ 13 มีนาคม 2562

- เป็นไปตาม
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลง
วันที่ 13 มีนาคม 2562

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด (สืบ
ราคาท้องตลาด) (สานักงานปลัด)

รวม
รวม

52,900 บาท
52,900 บาท

จานวน

20,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่
171 ลาดับที่ 221

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink จานวน
Tank Printer)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
71

12,900 บาท

พื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(สานักงานปลัด)
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (ข้อ 42.) ประกาศ
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
หน้าที่ 90 ลาดับที่ 54

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ (ไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) (สานักงานปลัด)

20,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงบัง หน้าที่ 144 ลาดับที่ 188

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาหรือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ
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รวม
รวม

15,000
15,000

บาท
บาท

จานวน 15,000

บาท

พัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ
(สานักงานปลัด)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน
5 อัตรา ดังนี้
- นักบริหารงานคลัง จานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการคลัง จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา

รวม
รวม
รวม
จานวน

3,493,330
2,554,260
2,554,260
1,550,460

บาท
บาท
บาท
บาท

- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
2) หนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน 24,000
- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตาบล ดังนี้
-เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุ (กองคลัง)

บาท

- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
2) หนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลที่ดารง
ตาแหน่งผู้บริหาร ตาแหน่ง นักบริหารงานคลัง(ผู้อานวยการกอง
คลัง) อัตราเดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 เดือน (กองคลัง)
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
2) หนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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42,000 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
ประจา ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
(กองคลัง)

จานวน

308,040 บาท

จานวน

569,760 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 4 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
- พนักงานจดมาตรวัดน้า จานวน 1 อัตรา
(กองคลัง)

60,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
2) หนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป จานวน 4 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
- พนักงานจดมาตรวัดน้า จานวน 1 อัตรา
(กองคลัง)
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
2) หนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
2) หนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
จานวน
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็น
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจาปี) จานวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
สาหรับพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
(กองคลัง)

824,570 บาท
206,000 บาท
160,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

(2) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้
ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ จานวน
10,000 บาท เช่น บุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดาเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดาเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ (กองคลัง)
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560
4) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิที่จะ
ได้รับตามระเบียบ (กองคลัง)

จานวน

36,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ (กองคลัง)

10,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลง
วันที่ 13 มีนาคม 2562
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- เป็นไปตาม
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.
2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน
(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ(รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการบุคคล) ค่าติดตั้งไฟฟูาฯ
ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ (กองคลัง)

453,570 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลให้
ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบ
ประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ให้เบิกจ่ายได้ใน
ภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้ตามอัตราที่กาหนด
และตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นปละ
ประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายจ่ายค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้องในการดาเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย (กองคลัง)

10,000 บาท

273,570 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/ว2381 ลง
วันที่ 28 กรกฏาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรองหรือค่าเลีย้ งรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จาเป็นใน
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การเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างหรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดต่อราชการ (กองคลัง)
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น การจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินการจ้างเหมาสารวจ และระวาง ฯลฯ

จานวน

70,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมบารุงและรักษายานพาหนะ ทั้งการ

30,000 บาท

-เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.3/ว
462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 ลงวันที่ 9
มกราคม 2555
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว483 ลง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงบัง หน้าที่ 144 ลาดับที่ 187

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าปูาย และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็นเหมาะสมและเกี่ยวข้อง (กองคลัง)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
หน้า 77 ลาดับที่ 44
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ซ่อมปกติ และการซ่อมแกลาง ค่าซ่อมครุภัณฑ์ต่าง ๆ (ยกเว้น
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่)กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่า
แรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ถือ
ปฏิบัติ ดังนี้ (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่าย
จากค่าใช้สอย (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ (กองคลัง)
ค่าวัสดุ
รวม
155,000
วัสดุสานักงาน
จานวน 50,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก
กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดา ตรายาง ขาตั้ง
(กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นปูายชื่อสานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นปูายจราจรหรือแผ่นปูายต่างๆ มู่ลี่,ม่านปรับแสง
(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจาลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็กฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
น้ายาลบคาผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้าหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ายา
ลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เปฺก เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการแบบพิมพ์ ผ้าสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ามันไข ขี้ผึ้ง น้าดื่ม
สาหรับบริการประชาชนในสานักงาน ฯลฯ (กองคลัง)

บาท
บาท

- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วย
-วัสดุคงทน ได้แก่ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป
มีด ถัง ถาด แก้วน้า จานรอง ถ้วยชาม ข้อนส้อม กระจกเงา โอ่ง
น้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟูา เตาน้ามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟูา เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟูา หม้อ
ไฟฟูา รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟูา กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง ถึง
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แก๊ส เตา ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ น้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ
น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
(กองคลัง)
- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประกอบด้วย
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามัน
ดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันมันเบนซิน น้ามันเตา น้ามันจารบี
น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ (กองคลัง)

จานวน

50,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกอบด้วย
-วัสดุคงทน ได้แก่ ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิง
ใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปาใส่กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม
เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,
วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดีที่ได้จากการล้าง อัดขยาย
ภาพดาวเทียม ฯลฯ
(กองคลัง)

5,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette,
Floopy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital
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Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagmetic
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ แผงแปูนอักขระหรือ
แปูนพิมพ์ (Key Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น
RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์(Mouse)
พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องจ่าย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เช่น Ethernet
Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card เป็นต้น
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CDROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น (กองคลัง)
- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณียากร ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียา
กร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (กองคลัง)

10,000 บาท
10,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลง
วันที่ 13 มีนาคม 2562

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่องๆละ 32,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่าว่า 24,000 บีทียู
2. ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมการติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็นขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
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รวม
รวม

114,500 บาท
114,500 บาท

จานวน

64,800 บาท

อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน
5. มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเฟรสเซอร์
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น (นอกจากข้อ 3)
นอกเหนือจากการพิจาณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล(SEER) สูงกว่า
7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15
เมตร (กองคลัง)
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และหนังสือสานักงบประมาณ
ที่ นร 0731.1/ว31 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่องบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ..ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า
86 ลาดับที่ 51

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จานวน 2 หลัง คุณลักษณะ
ดังนี้
-ตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน
-ขนาดไม่น้อยกว่า 118 x 40x 88 ซม.
-เลื่อนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ
(สืบราคาตามท้องตลาด) (กองคลัง)
-เป็นไปตาม
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า
86 ลาดับที่ 51
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จานวน

10,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพ จานวน
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง ตาม
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 Core) จานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจาแบบ Cache
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit เพื่อ
สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ขนาด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State
Drive ขนาดความจะไม่น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(กองคลัง)
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า
87 ลาดับที่ 52
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30,000 บาท

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ จานวน
หรือ LED ขาวดา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดา จานวน 1 เครื่อง
ตามคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Pinter, Copier, Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
2.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x600 dpi
3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)
4.มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
5.สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
6.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x
1,200 dpi
7.มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
8.สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้
9.สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
10.สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
11.มีช่องเชื่อมต่อ (InterFace แบบ USB หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
12.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Netrork Interface)แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
13.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
14.สามารถใช้ได้กับ A4, Letter} Legal และ Custom
(กองคลัง)

9,000 บาท

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
-เป็นไปตาม
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว1752 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า
87 ลาดับที่ 52

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart Card
Reader)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์
(Smart Card Reader) จานวน 1 เครื่อง
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จานวน

700 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
2. มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MSz(Interface)
แบบ USB ได้
-สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Cad) ที่ใช้
แรงดันไฟฟูาขนาด 5 Volts,3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็น
อย่างน้อย
(กองคลัง)
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า
87 ลาดับที่ 52
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อาเภอ บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 290,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
รวม 20,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
จานวน 20,000 บาท
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็น
(1) ค่าใช้จ่ายของ อปพร.ตาบลดงบัง เพื่อจ่ายเป็นค่าปุวยการ
ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการปฏิบัติ
งานของสมาชิก อปพร. ที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่จาก
ผู้อานวยการศูนย์ อปพร.ตาบลดงบัง ให้ปฏิบัติหน้าที่หรือมอบ
หมายหน้าที่เกี่ยวกับการบริการประชาชนการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหรืองานอื่นๆ ที่เป็นการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบล
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรางวัลนาจับให้แก่ สภ.เหล่าหลวง
(สานักงานปลัด)
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวม 270,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จานวน 90,000 บาท
สาคัญ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
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ถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ รวมถึงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ตามมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ในกรณีสาคัญอื่นๆ เช่น อาหาร อาหารว่าง ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน อปพร. ค่าเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายๆ อื่นที่จาเป็น เหมาะสมและ
เกี่ยวข้อง (สานักงานปลัด)
-เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ด่วนที่สุด ที่ มท
0804.5/1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ด่วนที่สุด ที่ มท0810.4/ว.
4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ด่วนที่สุด ที่ มท0810.4/
ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ด่วนที่สุด ที่ มท0810.4/
ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงบัง หน้า 130 ลาดับที่ 156

โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสา
จานวน 100,000 บาท
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ตาบลดงบัง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสา
สมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.)ตาบลดงบัง เช่น ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(อปพร.) ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
(สานักงานปลัด)
-เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่ง
กายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัด
งาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549, (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2552, (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
3) หนังสือสั่งการของศูนย์อปพร. กลาง ด่วนที่สุด ที่ มท 0620.2/
ว 3403 102 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ

เครือข่าย อปพร.
4) หนังสือสั่งการของศูนย์อปพร. กลาง ที่ มท 0620.2/ว 292 105 ลง
วันที่ 27 มีนาคม 2550 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการฝึกอบรม
อปพร.
5) หนังสือสั่งการของศูนย์อปพร. กลาง ที่ มท 0620.2/ว 4096 114
ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 เรื่อง หารือแนวทางการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงบัง หน้า 129 ลาดับที่ 154
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและ
จานวน
ระงับอัคคีภัย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว
กับการปูองกันและระงับอัคคีภัย อบต.ดงบัง เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น (สานักงานปลัด)

20,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่ง
กายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัด
งาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2552 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงบัง หน้า 130 ลาดับที่ 155

ค่าวัสดุ
รวม
60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง
จานวน 30,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง ประกอบด้วย
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สายดับเพลิง ข้อต่อ
เกลียวใน ชุดต่อสายดับเพลิง ข้อแยกสามทาง และหัวฉีดปรับ
ฝอย ฯลฯ (สานักงานปลัด)

บาท
บาท

- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุอื่น

จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสาหรับการปฏิบัติงานบริการของ
อปพร.และงานจัดการจราจรของ อบต.ดงบัง เช่น สามเหลี่ยม
หยุดตรวจ กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร เสื้อ
จราจร เสาล้มลุกจราจร หมวกปูองกันศีรษะ ไฟส่องสว่าง
อุปกรณ์ปูองกันสาหรับบุคคล ฯลฯ เป็นต้น (สานักงานปลัด)
- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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30,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อาเภอ บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,691,798 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวม 5,935,508 บาท
งบบุคลากร
รวม 4,862,508 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 4,862,508 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
830,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 3 อัตรา
ดังนี้
- ผู้อานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 1
อัตรา
- นักวิชาการศึกษา จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
(กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
2) หนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งสาหรับพนักงานส่วนตาบลที่
ดารงตาแหน่งผู้บริหาร ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมอัตราเดือนละ 3,500 บาท (กองการ
ศึกษาฯ)

จานวน

42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 1 อัตรา (กองการศึกษาฯ)

265,440 บาท

- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
2) หนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตาม
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
2) หนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินค่าตอบแทนพนักงานถ่ายโอนจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรได้แก่ ตาแหน่งครู ผู้ช่วย
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผูด้ ูแลเด็ก (กองการศึกษาฯ)

จานวน

3,436,308 บาท

จานวน

288,000 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
จานวน
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็น
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจาปี) จานวน 320,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
สาหรับพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้าง (กองการศึกษาฯ)

1,073,000 บาท
385,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
2) หนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว, ค่าวิทยฐานะ, ค่าเงิน
ประจาตาแหน่ง ให้แก่พนักงานถ่ายโอน ตาแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษาฯ)
-เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
2) หนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงิน

ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

(2) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้
ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ จานวน
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345,000 บาท

25,000 บาท เช่น บุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดาเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดาเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่
19 กันยายน 2560
4) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่
6 กันยายน 2561

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิที่จะได้
รับตามระเบียบ (กองการศึกษาฯ)

จานวน

30,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ (กองการศึกษาฯ)

10,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลง
วันที่ 13 มีนาคม 2562

- เป็นไปตาม
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กอง
การศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน
(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
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580,000 บาท
500,000 บาท

เบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ(รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการบุคคล) ค่าติดตั้งไฟฟูาฯ
ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยแยกเป็น
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จานวน
10,000 บาท ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้
จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ให้
เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้ตาม
อัตราที่กาหนดและตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยคานึงถึงความ
จาเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมี
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการ
(กองการศึกษาฯ)

10,000 บาท

- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่
28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตัง้ งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า

รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จาเป็น
ในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล และพนักงาน
จ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดต่อราชการ (กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
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40,000 บาท

ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมบารุงและรักษายานพาหนะ ทั้งการ
ซ่อมปกติ และการซ่อมกลาง ค่าซ่อมครุภัณฑ์ต่างๆ (ยกเว้น
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่) กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่า
แรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ (กองการศึกษาฯ)

30,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก
กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดา ตรายาง ขาตั้ง
(กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นปูายชื่อสานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นปูายจราจรหรือแผ่นปูายต่างๆ มู่ลี่,ม่านปรับแสง
(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจาลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็กฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
น้ายาลบคาผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้าหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ายา
ลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เปฺก เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ามันไข ขี้ผึ้ง น้าดื่ม
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105,000 บาท
40,000 บาท

สาหรับบริการประชาชนในสานักงาน ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประกอบด้วย
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล
น้ามันก๊าด น้ามันมันเบนซิน น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง
ถ่าน ก๊าส ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)

50,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floopy
Disk, Removable Disk, Compact Disc,Digital Video Disc,
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagmetic Tape,
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ แผงแปูนอักขระหรือ
แปูนพิมพ์ (Key Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น
RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์(Mouse)
พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องจ่าย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบ
ดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม
(CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น
(กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
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10,000 บาท

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง ประกอบด้วย
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)

จานวน

5,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณียากร ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียา
กร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(กองการศึกษาฯ)

3,000 บาท
3,000 บาท

-เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตาม
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลง
วันที่ 13 มีนาคม 2562

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลดงบัง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตาบลดงบัง เช่นกิจกรรมกีฬา กิจกรรม
เยี่ยมบ้านเด็กเล็ก กิจกรรมสาคัญทางศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรม
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
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4,756,290 บาท
2,736,790 บาท
582,792 บาท
50,000 บาท

ตาบลดงบัง หน้า 106 ลาดับที่ 118

โครงการส่งเสริมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน
ตาบลดงบัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชนในเขตตาบลดงบัง เช่น วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล
ค่าตอบแทนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการจัดงาน
(กองการศึกษาฯ)

จานวน

20,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลดงบัง (เด็ก
จานวน 150 คน) ดังนี้
1) ค่าจัดการเรียนการสอน จานวนเด็ก 150 คนๆละ 1,700
บาท/ปี
2) ค่าหนังสือเรียน จานวนเด็ก 150 คนๆละ 200 บาท/ปี
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน จานวนเด็ก 150 คนๆละ 200 บาท/ปี
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จานวนเด็ก 150 คนๆละ 300 บาท/ปี
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6) เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ศพด.วัดสุคนธรา
ราม จานวน 1 ราย
7) เงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้างตามภารกิจ ศพด.วัดสุคนธรา
ราม จานวน 1 ราย
8) เงินประกันสังคม ศพด.วัดสุคนธราราม
(กองการศึกษาฯ)

512,792 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด

งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งตัวนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงบัง หน้า 107 ลาดับที่ 119

- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 17
มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับ

อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า
69 ลาดับที่ 35
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ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลดงบัง เช่น ที่นอน สบู่ ผ้าปูที่นอน แก้ว
น้า ผงซักฟอก น้ายาดับกลิ่น ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)

2,153,998 บาท
50,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นรายการ ดังนี้
(1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับโรงเรียน เงินอุดหนุน
สาหรับอาหารเสริม (นม) จานวน 918,070 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับโรงเรียนในสังกัด สานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ที่อยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลดงบัง ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านท่าสีไค จานวน
257 คน 2. โรงเรียนบ้านดงบัง จานวน 167 คน 3. โรงเรียน
บ้านดงโทน จานวน 40 คน รวมจานวนนักเรียนทั้งหมด
464 คน อัตรา 7.61 บาท/คน/วัน / ระยะเวลา 260 วัน
(2) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล
ดงบังเงินอุดหนุนสาหรับอาหารเสริม(นม) จานวน 319,620
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สาหรับ ศพด.ตาบล
ดงบัง จานวน 1 แห่ง รวมจานวนเด็ก 150 คน อัตรา 7.61
บาท/คน/วัน ระยะเวลา 280 วัน
(3) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุ
คนธรารามเงินอุดหนุนสาหรับอาหารเสริม(นม) จานวน 21,300
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สาหรับ ศพด.วัดสุ
คนธราราม จานวน 1 แห่ง รวมจานวนเด็ก 10 คน อัตรา 7.61
บาท/คน/วัน ระยะเวลา 280 วัน
(4) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพิ่มเติม จานวน 100,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพิ่มเติม สาหรับ
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ทั้ง 3 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
(กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2561

เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับอุดหนุนทัว่ ไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
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1,358,998 บาท

แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า
70 ลาดับที่ 36

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จานวน 150 คน ๆละ 20 บาท จานวน 245 วัน (กอง
การศึกษาฯ)

จานวน

735,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
รวม

114,500 บาท
114,500 บาท

จานวน

46,000 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2561

เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับอุดหนุนทัว่ ไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า 27
ลาดับที่ 25

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก่ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน ล็อค
พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น๊อตและสกรู
สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ เบาะรถยนต์
เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย
สายพานใบพัด หม้อน้า หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถัง
น้ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมอง
ข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สาหรับเด็กปฐมวัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สาหรับเด็กปฐมวัย ขนาด
33 x30x57 ซม. จานวน 115 ตัวๆละ 400 บาท
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(กองการศึกษาฯ)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า 96 ลาดับที 60

ค่าจัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุดๆ ละ
5,500 บาท (กองการศึกษาฯ)

5,500 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า 96
ลาดับที 60

ค่าจัดซื้อโต๊ะสาหรับเด็กปฐมวัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสาหรับเด็กปฐมวัย ขนาด
60x120x50 ซม. จานวน 20 โต๊ะๆละ 1,250 บาท
(กองการศึกษาฯ)

จานวน

25,000 บาท

จานวน

18,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (25612565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงบัง หน้า 96 ลาดับที 60

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า ขนาด 15 กิโลกรัม จานวน
1 เครื่อง รายละเอียดตามมาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์
(กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า 32 ลาดับที 31

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ (ไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองการศึกษาฯ)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์
การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า 146 ลาดับที่ 191
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอาหารกลางวัน
(1) อุดหนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนบ้านท่าสีไค จานวน
1,028,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านท่าสีไค สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน
257 คน อัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน ระยะเวลา 200 วัน
(2) อุดหนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนบ้านดงบัง จานวน
668,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านดงบัง สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 167
คน อัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน ระยะเวลา 200 วัน
(3) อุดหนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนบ้านดงโทน จานวน
160,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านดงโทน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน
40 คน อัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน ระยะเวลา 200 วัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท.0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 17 มิถนุ ายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ

จัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า 68
ลาดับที่ 34

(4) อุดหนุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคนธรา
ราม จานวน 49,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคน
ธราราม จานวน 10 คน อัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน ระยะ
เวลา 245 วัน (กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท.0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า 27
ลาดับที่ 26
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รวม
รวม

1,905,000 บาท
1,905,000 บาท

จานวน

1,905,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อาเภอ บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,089,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวม 389,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
โครงการป้องกัน ควบคุม รณรงค์โรคติดต่อ
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปูองกัน ควบคุม
รณรงค์โรคติดต่อ เช่น ค่าปูาย ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็นเหมาะสมและเกี่ยวข้อง (สานักงานปลัด)
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67(3)
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(19) 17(19)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงบัง หน้า 111 ลาดับที่ 125

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าปูาย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นเหมาะสมและเกี่ยวข้อง (สานักงานปลัด)
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว 0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงบัง หน้าที่ 111 ลาดับที่ 126
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จานวน

60,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(1) ค่าจัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคระบาดของสัตว์เลี้ยงเพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคระบาดของสัตว์เลี้ยง เช่น โรค
พิษสุนัขบ้า โรคปากเท้าเปื่อยของโคและกระบือ โรคไข้หวัด
นก วัสดุปูองกันควบคุมโรคฉี่หนู หรือเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับการ
ปูองกันควบคุมโรคอื่นๆ ฯลฯ
(2) ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ทรายอะเบทและน้ายาพ่นหมอกควัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ทรายอะเบทและน้ายาพ่น
หมอกควัน ในการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออก
(สานักงานปลัด)

รวม
จานวน

50,000 บาท
50,000 บาท

รวม
รวม

9,000 บาท
9,000 บาท

จานวน

9,000 บาท

รวม
รวม

220,000 บาท
220,000 บาท

จานวน

220,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนุ ายน 2558
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อตู้เย็น
เพื่อจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จานวน 1 เครื่อง (จัดหา
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ
สานักงบประมาณ ธันวาคม 2562)
(สานักงานปลัด)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลีย่ น
แปลง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
หน้าที่ 32 ลาดับที่ 32

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุขให้หมู่บ้านในเขตพื้นที่
ตาบลดงบัง ทั้ง 11 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท โดยให้
คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทาโครงการตามแนวทางพระราช
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ดาริด้านสาธารณสุข (สานักงานปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงบัง หน้า 113 ลาดับที่ 129

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ส่งเสริมการดาเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน อบต.ดงบัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการกิจกรรมต่างๆ ตาม
โครงการส่งเสริมการดาเนินงานและบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ดงบัง เช่น ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ค่าน้ามันรถกู้ชีพกู้ภัย วัสดุ
อุปกรณ์ ที่จาเป็นในการดาเนินงาน ค่าประชุมสัมมนา
ฝึกอบรมทบทวนบุคลากรหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง (สานักงานปลัด)
- เป็นไปตาม
1) ประกาศคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่
17 กันยายน 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงบัง หน้า 112 ลาดับที่ 127
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รวม
รวม
รวม

700,000 บาท
700,000 บาท
700,000 บาท

จานวน

700,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อาเภอ บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,538,060 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
รวม 1,318,060
งบบุคลากร
รวม 1,006,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 1,006,560
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
616,320
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 2 อัตรา
ดังนี้
- ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม จานวน 1 อัตรา
- นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ จานวน 1 อัตรา
(กองสวัสดิการสังคม)

บาท
บาท
บาท
บาท

- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
2) หนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

42,000 บาท

จานวน

312,240 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงาน ดังนี้
(1) ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม ในอัตราเดือนละ 3,500
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท (กองสวัสดิการ
สังคม)
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
2) หนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 2 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 1 อัตรา

103

(กองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
2) หนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระ

ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา ดังนี้
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จานวน 1 อัตรา
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 1 อัตรา
(กองสวัสดิการสังคม)

36,000 บาท

-เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
2) หนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
จานวน
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจาปี) จานวน 77,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปี สาหรับพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง (กองสวัสดิการสังคม)

292,000 บาท
127,000 บาท
77,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงิน

ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิที่จะ
ได้รับตามระเบียบ (กองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลง
วันที่ 13 มีนาคม 2562
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จานวน

40,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

10,000 บาท

ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน
(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ(รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการบุคคล) ค่าติดตั้งไฟฟูาฯ
ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

95,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ดังนี้
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จานวน
5,000 บาท ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้
จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ให้
เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้ตาม
อัตราที่กาหนดและตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยคานึงถึงความ
จาเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมี
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานเป็นผู้รับรองการ
จ่าย (กองสวัสดิการสังคม)

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ (กองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตาม
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523

และที่แก้ไขเพิม่ เติมถึง
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จาเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดต่อราชการ (กองสวัสดิการสังคม)

60,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

10,000 บาท

รวม
จานวน

70,000 บาท
30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่นค่าซ่อมบารุงและรักษายานพาหนะ ทั้งการ
ซ่อมปกติและการซ่อมกลาง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ (ยกเว้น
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่) กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ถือปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก
กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดา ตรายาง ขาตั้ง
(กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระ
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บรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นปูายชื่อสานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นปูายจราจรหรือแผ่นปูายต่างๆ มู่ลี่,ม่านปรับแสง
(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจาลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็กฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
น้ายาลบคาผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้าหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ายา
ลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เปฺก เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ามันไข ขี้ผึ้ง น้าดื่ม
สาหรับบริการประชาชนในสานักงาน ฯลฯ (กองสวัสดิการ
สังคม)
- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประกอบด้วย
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามัน
ดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันมันเบนซิน น้ามันเตา น้ามันจาร
บี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floopy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(ReelMagmetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หั
วพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ แผงแปูนอักขระหรือ
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แปูนพิมพ์(Key Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip)
เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์
(Mouse) พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)
เครื่องจ่ายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card)
เช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound
Card เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น
แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น
(กองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่ จานวน
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง ตาม
คุณลักษณะพื้นฐาน (ข้อ 7.) ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์
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19,500 บาท
19,500 บาท
17,000 บาท

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
(กองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) และ

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดง
บัง หน้า 98 ลาดับที่ 62

ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
เครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อย
กว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

2,500 บาท

รวม
รวม
รวม

220,000 บาท
200,000 บาท
200,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า 98
ลาดับที่ 62

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุข
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุข
ตาบลดงบัง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็น ตามความเหมาะสม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560 (กองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตาม
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ ว 6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงบัง หน้า 102 ลาดับที่ 109
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โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการฝึกอาชีพให้
กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในเขตตาบลดงบัง เช่น
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์
อื่นที่จาเป็นตามความเหมาะสม (กองสวัสดิการสังคม)

40,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ ว 6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงบัง หน้า 101 ลาดับที่ 108

โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุตาบลดงบัง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตาบลดงบัง เช่น ค่าอาหาร
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็น
(กองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ ว 6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1 (พ.ศ.2552) และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2556 ข้อเสนอเชิง
นโยบายในเวทีการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ พ.ศ.2553 และพ.ศ.
2556 และแผนระดับชาติหลายฉบับที่ให้ความสาคัญกับการศึกษาเรียนรู้

ตลอดชีวิต การพัฒนาบุคคลอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม
และการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ เพิ่มศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงบัง หน้า 102 ลาดับที่ 110
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จานวน

80,000 บาท

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจให้กับผู้สูงอายุและ จานวน
ผู้พิการในเขตตาบลดงบัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตตาบลดงบัง เช่น
เป็นค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นตามความเหมาะสม (กองสวัสดิการ
สังคม)

30,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ ว 6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงบัง หน้า 101 ลาดับที่ 107

โครงการอบรมให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่
จานวน
ผู้สูงอายุและผู้พิการพึงจะได้รับจากภาครัฐ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมให้ความรู้การ
เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผู้สูงอายุและผู้พิการพึงจะได้รับจาก
ภาครัฐ เช่น เป็นค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นตามความเหมาะสม (กอง
สวัสดิการสังคม)

20,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ ว 6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงบัง หน้า 103 ลาดับที่ 111

โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ในเขต จานวน
ตาบลดงบัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ปุวยเอดส์ ภายในเขตตาบลดงบัง (กองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตาม
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10,000 บาท

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ ว 6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงบัง หน้า 101 ลาดับที่ 106

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนกาชาดจังหวัดบึงกาฬ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกาชาดจังหวัดบึงกาฬ
(กองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า 103 ลาดับที่ 112
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รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อาเภอ บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,115,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวม 3,778,100 บาท
งบบุคลากร
รวม 1,491,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 1,491,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
827,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 3 อัตรา
ดังนี้
- นักบริหารงานช่าง จานวน 1 อัตรา
- นายช่างโยธา จานวน 2 อัตรา
(กองช่าง)
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
2) หนังสือสาหนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานส่วนตาบล ดังนี้
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานส่วนตาบล
ตาแหน่ง นายช่างโยธา จานวน 2 อัตรา (กองช่าง)

24,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
2) หนังสือสาหนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง สาหรับพนักงานส่วนตาบลที่
ดารงตาแหน่งผู้บริหาร ดังนี้
- นักบริหารงานช่าง จานวน 1 อัตรา
(กองช่าง)
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จานวน

42,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
2) หนังสือสาหนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป จานวน 4 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา จานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 1 อัตรา
- พนักงานผลิตน้าประปา จานวน 1 อัตรา
- คนงานสูบน้า จานวน 1 อัตรา
(กองช่าง)

จานวน

562,320 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 4 อัตรา ดังนี้
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา จานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 1 อัตรา
- พนักงานผลิตน้าประปา จานวน 1 อัตรา
- คนงานสูบน้า จานวน 1 อัตรา
(กองช่าง)

36,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
2) หนังสือสาหนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
2) หนังสือสาหนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็น
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รวม 2,154,060 บาท
รวม
285,000 บาท
จานวน

260,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการ
ดาเนินการดาเนินการจัดหาพัสดุฯ จานวน 150,000 บาท
(กองช่าง)
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่
19 กันยายน 2560
4) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6
กันยายน 2561

(2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจาปี) แก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง จานวน
110,000 บาท (กองช่าง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดให้เงิน

ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล ตามสิทธิที่จะ
ได้รับตามระเบียบ (กองช่าง)

จานวน

10,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน

867,060 บาท

-เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1003 ลง
วันที่ 13 มีนาคม 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ตาบลและนายกองค์การบริหารส่วนตาบล (กองช่าง)
- เป็นไปตาม
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และ

แก้ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
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702,060 บาท

(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ (รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการบุคคล) ค่าติดตั้งไฟฟูา
ฯ ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ฯ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ (กองช่าง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จาเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์บริหาร
ส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง หรือบุคคลคณะ
บุคคล (กองช่าง)

50,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2559

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องธนาคารน้าใต้ดิน
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องธนาคารน้าใต้ดิน เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและค่า
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช่จ่ายที่จาเป็น (กองช่าง)

จานวน

15,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมบารุงและรักษายานพาหนะ ทั้งการ
ซ่อมปกติ และการซ่อมกลาง กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของ
และค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้

100,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค้าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดงบัง หน้าที่ 138 ลาดับที่ 175
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ถือปฏิบัติ ดังนี้
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
(กองช่าง)
- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก
กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดา ตรายาง ขาตั้ง
(กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นปูายชื่อสานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นปูายจราจรหรือแผ่นปูายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง
(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจาลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็กฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
น้ายาลบคาผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ายา
ลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เปฺก เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ามันไข ขี้ผึ้ง น้าดื่ม
สาหรับบริการประชาชนในสานักงาน ฯลฯ
(กองช่าง)
- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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180,000 บาท
20,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา มาตร
สาหรับตรวจวงจรไฟฟูา เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอด
ไฟฟูา เข็มขัดรัดสายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา หลอดวิทยุท
รานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟ
วิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์
สายอากาศหรือ เสาอากาศสาหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จาน
รับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ดอกลาโพง
แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
(กองช่าง)

30,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุก่อสร้าง

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก่ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม
เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์
ทรายอิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น
แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อน้าและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้าบาดาล ฯลฯ
(กองช่าง)
- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก่ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค คลัตซ์ กระจกโค้งมน ล็อค
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พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น๊อตและสกรู
สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ เบาะรถยนต์
เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย
สายพานใบพัด หม้อน้า หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถัง
น้ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมอง
ข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
(กองช่าง)
- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประกอบด้วย
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล
น้ามันก๊าด น้ามันมันเบนซิน น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง
ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
(กองช่าง)
- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
- วัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Diskette,
Floopy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Vi
deo Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagmetic
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ แผงแปูนอักขระหรือ
แปูนพิมพ์ (Key Board) เมมโมรี่ซิป(Memory Chip) เช่น
RAM คัตซีทฟีดเตอร์(Cut Sheet Feeder) เมาส์(Mouse)
พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching Box) เครื่องจ่าย
สัญญาณ(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เช่น Ethernet
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Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card เป็น
ต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CDROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น
(กองช่าง)
- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุอื่น

จานวน

50,000 บาท

รวม
จานวน

822,000 บาท
820,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ดังนี้
1) ค่าวัสดุประปา สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่
ใช้ในการดาเนินกิจการประปาหมู่บ้าน ขยายเขตวางท่อประปา
ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง เช่น สาร
ส้ม คลอรีน ท่อน้า ข้อต่อประตูน้า กาว เทปพันเกลียว มาตรวัด
น้า ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปา ฯลฯ
2) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ให้แก่สถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา หมู่ที่ 1 บ้าน
ท่าสีไค และหมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่า
วัสดุสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา หมู่ที่ 1 บ้านท่าสีไค และหมู่ที่ 3 บ้าน
เหล่าหลวง
(กองช่าง)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูา ดังนี้
1) ค่าไฟฟูาสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า
หลวง ค่าไฟฟูาสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา หมู่ที่ 1 บ้านท่าสีไค
2) ค่าไฟฟูาระบบประปาหมู่บ้าน จานวน 720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาระบบประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
(กองช่าง)
- เป็นไปตาม
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลง
วันที่ 13 มีนาคม 2562
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ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยา
กร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ (กองช่าง)

จานวน

2,000 บาท

งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด
24,000 บีทียู จานวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงาน
ตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
(บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562)
(กองช่าง)

132,200 บาท
132,200 บาท

- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

97,200 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้าที่
95 ลาดับที่ 59

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink จานวน
Tank Printer)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 ชุด คุณลักษณะพื้นฐาน
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4,300 บาท

ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)
(กองช่าง)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้าที่
87 ลาดับที่ 52

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ ดังนี้
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้
แรงดันไฟฟูาขนาด 5Volts, 3 Volts และ1.8 Volts ได้อย่าง
น้อย

จานวน

700 บาท

จานวน

30,000 บาท

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)

(กองช่าง)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้าที่
87 ลาดับที่ 52

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ (ไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) (กองช่าง)
-เป็นไปตาม
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1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงบัง หน้า 147 ลาดับที่ 192

งานไฟฟ้าถนน
รวม 5,132,300 บาท
งบลงทุน
รวม 5,132,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม 5,132,300 บาท
ค่าชดเชยผลอาสิน
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า K)
จานวน
149,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) (กองช่าง)
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างป้อมยาม อบต.ดงบัง
จานวน
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูอมยาม อบต.ดงบัง ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 6 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.กาหนด) พร้อมปูายชื่อโครงการ จานวน
1 ปูาย (กองช่าง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 อานาจหน้าที่
ตามมาตรา 22 มาตรา 23
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดงบัง หน้าที่ 83 ลาดับที่ 73

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์(อาคาร2) อบต.
ดงบัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อาคาร 2
(หลังใหม่) อบต.ดงบัง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กาหนด) (กองช่าง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 อานาจหน้าที่
ตามมาตรา 22 มาตรา 23
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้าที่
67 ลาดับที่ 33

123

จานวน

400,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าสีไค
เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าสีไค ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
ขนาดช่องระบายน้ากว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวม 82 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ฝาปิดรางระบายน้า คสล. หนา 0.125
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กาหนด พร้อมปูาย
โครงการ จานวน 1 ปูาย สายทางท่าสีไค-โนนสมบูรณ์ ซอย 3
(นางโสม กงภูธร-นายพจน์ จันทะพา) (กองช่าง)

จานวน

211,000 บาท

จานวน

327,800 บาท

จานวน

458,600 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 อานาจหน้าที่
ตามมาตรา 22 มาตรา 23
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้าที่
3 ลาดับที่ 1

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดงสรวง
เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดงสรวง ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
ขนาดช่องระบายน้ากว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวม 128 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ฝาปิดรางระบายน้า คสล. หนา 0.125
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กาหนด พร้อมปูาย
โครงการ จานวน 1 ปูาย สายทางภายในหมู่บ้าน ซอย 5 ฝั่งทิศ
ตะวันออก (นายวิมาน-ดต.วิเชียร) (กองช่าง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 อานาจหน้าที่
ตามมาตรา 22 มาตรา 23
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้าที่
6 ลาดับที่ 4

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง
เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง
จ.บึงกาฬ ขนาดช่องระบายน้ากว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวม
180 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ฝาปิดรางระบายน้า คสล. หนา
0.125 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กาหนด พร้อม
ปูายโครงการ จานวน 1 ปูาย สายทางเซกา-เหล่าหลวง ซอย 7
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ฝั่งทิศตะวันตก (นายประนอม-ที่ดินนางสมควร) (กองช่าง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 อานาจหน้าที่
ตามมาตรา 22 มาตรา 23
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า
37 ลาดับที่ 3

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดงโทน
เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดงโทน ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
ขนาดช่องระบายน้ากว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวม 173 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ฝาปิดรางระบายน้า คสล. หนา 0.125
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กาหนด พร้อมปูาย
โครงการ จานวน 1 ปูาย สายทางเซกา-เหล่าหลวง ซอย 7 ฝั่ง
ทิศเหนือ (นายพูน-นายเคน-คลองส่งน้า) (กองช่าง)

จานวน

442,000 บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
จานวน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง
เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
ขนาดช่องระบายน้ากว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวม 77 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ฝาปิดรางระบายน้า คสล. หนา 0.125
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กาหนด พร้อมปูาย
โครงการ จานวน 1 ปูาย สายทางเซกา-เหล่าหลวง ซอย 9 (หลัง
วัดสุวรรณาวาส) (กองช่าง)

198,500 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 อานาจหน้าที่
ตามมาตรา 22 มาตรา 23
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า
38 ลาดับที่ 4

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 อานาจหน้าที่
ตามมาตรา 22 มาตรา 23
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า
41 ลาดับที่ 7

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวาท
เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
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จานวน

421,700 บาท

หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวาท ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง
จ.บึงกาฬ ขนาดช่องระบายน้ากว้าง 0.30 เมตร ความยาว
รวม 165.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ฝาปิดรางระบายน้า
คสล. หนา 0.125 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
กาหนดพร้อมปูายโครงการ จานวน 1 ปูาย สายทางเซกา-เหล่า
หลวง ซอย 21 (บ้านนายสุวรรณ-นางวิลัยวัลย์) (กองช่าง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 อานาจหน้าที่
ตามมาตรา 22 มาตรา 23
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า
42 ลาดับที่ 8

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์
เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง
จ.บึงกาฬ ขนาดช่องระบายน้ากว้าง 0.30 เมตร ความยาว
รวม 118.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ฝาปิดรางระบาย
น้า คสล. หนา 0.125 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
กาหนด พร้อมปูายโครงการจานวน 1 ปูาย สายทางโนน
สมบูรณ์-ห้วยหินลาด ซอย 3 (นางอรวรรณ-สามแยก
หอพัก) (กองช่าง)

จานวน

302,400 บาท

จานวน

256,700 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 อานาจหน้าที่
ตามมาตรา 22 มาตรา 23
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้าที่
8 ลาดับที่ 6

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านเหล่าดอกไม้
เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าดอกไม้ ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง
จ.บึงกาฬ ขนาดช่องระบายน้ากว้าง 0.30 เมตร ความยาว
รวม 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ฝาปิดรางระบาย
น้า คสล. หนา 0.125 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
กาหนด พร้อมปูายโครงการจานวน 1 ปูาย สายทางท่าสีไคเหล่าหลวง (นายสุจินต์-นายทินกร) (กองช่าง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 อานาจหน้าที่
ตามมาตรา 22 มาตรา 23
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า
47 ลาดับที่ 13

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จานวน
หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวาท
เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวาท ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง
จ.บึงกาฬ ขนาดช่องระบายน้ากว้าง 0.30 เมตร ความยาว
รวม 60.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ฝาปิดรางระบายน้า
คสล. หนา 0.125 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
กาหนด พร้อมปูายโครงการ จานวน 1 ปูาย สายทางหลังวัดบ้านนางแสงจันทร์-คุ้มหนองแสง (กองช่าง)

155,100 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 อานาจหน้าที่
ตามมาตรา 22 มาตรา 23
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า
43 ลาดับที่ 9

โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านในเขตตาบลดงบัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ใน
เขตตาบลดงบัง (เฉพาะ อบต. รับผิดชอบ) (กองช่าง)

จานวน

50,000 บาท

โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จานวน
หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง
เพื่อจ่ายค่าขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
ขยายผิวจราจร ช่วงที่ 1 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.60 ตร.ม. หนา
0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.37 เมตร ขยายผิวจราจร ช่วงที่ 2 พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 93.20 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.10
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กาหนด (สายทางเส้น
ภายในหมู่บ้าน ข้างวัดสุวรรณาวาส-นายสถิต) (กองช่าง)

99,900 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 อานาจหน้าที่
ตามมาตรา 22 มาตรา 23
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดงบัง หน้าที่ 84 ลาดับที่ 75

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 อานาจหน้าที่
ตามมาตรา 22 มาตรา 23
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า
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11 ลาดับที่ 9

โครงการติดตั้งฝาปิดรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าสีไค
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งฝาปิดรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน ท่าสีไค ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง
จ.บึงกาฬ ขนาดฝาปิดรางระบายน้ากว้าง 0.39 เมตร ยาวท่อน
ละ 0.25 เมตร ฝาปิด คสล. หนา 0.10 เมตร จานวน 310 ฝา
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กาหนด สายทางท่าสีไคเหล่าหลวง ซอย 4 (นางควร-สามแยกศาลาประชาคม) (กอง
ช่าง)

จานวน

43,200 บาท

จานวน

45,500 บาท

จานวน

33,900 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 อานาจหน้าที่
ตามมาตรา 22 มาตรา 23
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้าที่
4 ลาดับที่ 2

โครงการติดตั้งฝาปิดรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งฝาปิดรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้าน เหล่าหลวง ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง
จ.บึงกาฬ ขนาดฝาปิดรางระบายน้ากว้าง 0.39 เมตร ยาวท่อน
ละ 0.25 เมตร ฝาปิด คสล. หนา 0.10 เมตร จานวน 326 ฝา
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กาหนด สายทางเซกา-เหล่า
หลวง ซอย 3 (นายสมหมาย-นายชื่น), สายทางถนนสองเหล่า
(กองช่าง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 อานาจหน้าที่
ตามมาตรา 22 มาตรา 23
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า
36 ลาดับที่ 2

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
บ้านเหล่าดอกไม้
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าดอกไม้ ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง
จ.บึงกาฬ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทางยาว 150 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า
480 ลบ.ม. (เส้นบ้านเหล่าดอกไม้-หลังโรงงานกรังปรีด์) (กอง
ช่าง)
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 อานาจหน้าที่
ตามมาตรา 22 มาตรา 23
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า
55 ลาดับที่ 21

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11
บ้านท่าสีไคเหนือ
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเพื่อการ
เกษตร หมู่ที่ 11 บ้านท่าสีไคเหนือ ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง
จ.บึงกาฬ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางยาว 214 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า
856 ลบ.ม. ลงท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00 ม.
จานวน 6 ท่อน สายทางท่าสีไค-เหล่าหลวง ซอย 1 (ฝายห้วย
ทอน) (กองช่าง)

จานวน

70,100 บาท

จานวน

140,000 บาท

จานวน

67,500 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 อานาจหน้าที่
ตามมาตรา 22 มาตรา 23
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า
56 ลาดับที่ 22

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5
บ้านดงบัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเพื่อการ
เกษตร หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,200 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,920.00
ลบ.ม. ลงท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30x1.00 ม. จานวน
5 ท่อน พร้อมปูายโครงการ จานวน 1 ปูาย สายทางบึงกาฬนครพนม ซอย 1 (สวนนายกะต้อน-ภูลังกา) (กองช่าง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 อานาจหน้าที่
ตามมาตรา 22 มาตรา 23
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า
52 ลาดับที่ 18

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดงสรวง
เพื่อจ่ายค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดงสรวง ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง
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จ.บึงกาฬ กว้าง 5 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
กาหนด สายทางท่าสีไค-เหล่าหลวง ซอย 21 (เส้นข้างวัดปัจ
จันตคามทิศใต้) (กองช่าง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 อานาจหน้าที่
ตามมาตรา 22 มาตรา 23
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า
57 ลาดับที่ 23

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีต จานวน
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์
ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
กาหนด พร้อมปูายโครงการ จานวน 1 ปูาย สายทางบึงกาฬนครพนม ซอย 14 (ข้าง อบต.ดงบัง) (กองช่าง)

252,500 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 อานาจหน้าที่
ตามมาตรา 22 มาตรา 23
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า
58 ลาดับที่ 24

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีต จานวน
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงเรือ
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงเรือ ต.ดงบัง
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ
0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กาหนด พร้อมปูาย
โครงการ จานวน 1 ปูาย สายทางเซกา-เหล่าหลวง ซอย 10
(ทางเข้าวัดดอนดู่) (กองช่าง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 อานาจหน้าที่
ตามมาตรา 22 มาตรา 23
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า
59 ลาดับที่ 25
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204,600 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีต จานวน
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านดงบังใต้
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านดงบังใต้
ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทางยาว 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
กาหนด พร้อมปูายโครงการ จานวน 1 ปูาย สายทางท่าสีไคเหล่าหลวง ซอย 16 (ศาลปูุตา) (กองช่าง)

301,500 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 อานาจหน้าที่
ตามมาตรา 22 มาตรา 23
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า
62 ลาดับที่ 28

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล./ลาดยาง/ลูกรัง ภายในเขต
ตาบลดงบัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ถนนลาดยาง ถนน
ลูกรังในเขตตาบลดงบัง อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (กอง
ช่าง)

จานวน

100,000 บาท

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้าหรือรางระบายน้า ภายในเขต จานวน
ตาบลดงบัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้า รางระบายน้า
ท่อระบายน้า ในเขตตาบลดงบัง อาเภอบึงโขงหลง จังหวัด
บึงกาฬ (กองช่าง)

100,000 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 อานาจหน้าที่
ตามมาตรา 22 มาตรา 23
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงบัง หน้าที่ 82 ลาดับที่ 71

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 อานาจหน้าที่
ตามมาตรา 22 มาตรา 23
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงบัง หน้าที่ 84 ลาดับที่ 74

ค่าปรับปรุงและติดตั้งป้ายจราจรบนท้องถนนและติดตั้งป้ายบอก จานวน
สถานที่ป้ายแนะนา ป้ายชื่อถนนและป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน
เขตตาบลดงบัง

131

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและติดตั้งปูายจราจรบนท้องถนน ปูาย
บอกสถานที่ ปูายแนะนา ปูายชื่อถนน ปูายประชาสัมพันธ์ภาย
ในเขตตาบลดงบัง อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึง (กองช่าง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 อานาจหน้าที่
ตามมาตรา 22 มาตรา 23
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดงบัง หน้าที่ 99 ลาดับที่ 104

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ให้แก่เทศบาลตาบลศรีพนา ซึ่งเป็นเทศบาลตาบลศรีพนาได้
อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนตาบลดงบังนาขยะไปกาจัดใน
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตาศรีพนา
โดยมีบันทึกข้อตกลง โดยมีจานวนค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล (สานักงานปลัด)

รวม
รวม
รวม

205,000 บาท
205,000 บาท
205,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

-เป็นไปตาม

1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว
627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว
485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว
698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงบัง หน้าที่ 137 ลาดับที่ 173

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
โครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลัก สายรอง และชุมชน จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรักษาความสะอาด
ถนนสายหลัก สายรองของชุมชนในตาบลดงบัง จานวน 11
หมู่บ้าน ค่าปูาย ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเหมาะสม
และเกี่ยวข้อง (สานักงานปลัด)
-เป็นไปตาม
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10,000 บาท

1) พระราชบัญญัติสภาตาบลดงบังและองค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง(ฉบับที่2) พ.ศ.2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.47/ว407
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงบัง หน้าที่ 138 ลาดับที่ 174

โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้หมู่บ้านน่าอยู่ น่าดู น่ามอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ให้หมู่บ้านน่าอยู่ น่าดู น่ามอง จานวน 11 หมู่บ้าน เช่น ค่าปูาย
ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเหมาะสมและเกี่ยวข้อง
(สานักงานปลัด)

จานวน

25,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

-เป็นไปตาม

1) พระราชบัญญัติสภาตาบลดงบังและองค์การบริหารส่วนตาบล ดงบัง
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง(ฉบับที่2) พ.ศ.2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0891.47/ว407ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงบัง หน้าที่ 137 ลาดับที่ 171

โครงการสนับสนุนให้ความรู้ในการบริหารจัดการโครงการ
ธนาคารขยะตาบลดงบัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้ความรู้ในการบริหาร
จัดการโครงการธนาคารขยะตาบลดงบังเช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเหมาะสม
และเกี่ยวข้อง (สานักงานปลัด)
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.
2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงบัง หน้า 76 ลาดับที่ 42
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อาเภอ บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 235,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวม 235,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม 215,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม 215,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาแผน
ชุมชน และกิจกรรม สนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน
การพัฒนาผู้นาชุมชน สร้างเครือข่าย องค์กรชุมชน และสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนาข้อมูลมาจัดทาเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นตามความจาเป็นและเหมาะสม (กองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่
12 มีนาคม 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงบัง หน้า 132 ลาดับที่ 161

โครงการการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการมีส่วนร่วมใน
การปูองกันการทุจริต เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
เหมาะสมและเกี่ยวข้อง (สานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว
615 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้

จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงบัง หน้า 134 ลาดับที่ 166
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จานวน

20,000 บาท

โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเหมาะสมและเกี่ยวข้องในการ
ดาเนินกิจกรรมจัดทา แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เช่น กิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตาบล ฯลฯ
และรวมถึงการประชุมของคณะกรรมการองค์กรจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น) (สานักงานปลัด)

25,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 615 ลงวันที่
21 มีนาคม 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงบัง หน้า 131 ลาดับที่ 159

โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ

จานวน

25,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการ
ปกปูองสถาบันสาคัญของชาติ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นเหมาะสมและเกี่ยวข้อง (สานักงานปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0310.4/
ว 2128/ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า 75
ลาดับที่ 41

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์อื่น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น(กองสวัสดิการ
สังคม)
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงบัง หน้า 131 ลาดับที่ 170
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โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงค์
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตตาบลดงบัง เช่น ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าปูายโครงการ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ (สานักงานปลัด)

จานวน

15,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว
2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงบัง หน้า 133 ลาดับที่ 164

โครงการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ
ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเขตตาบลดง
บัง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่ากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าปูายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานตามโครงการ (สานักงานปลัด)
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงบัง หน้า 134 ลาดับที่ 167

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมให้กับสภาเด็กและเยาวชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมให้กับสภา
เด็กและเยาวชน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ์อื่น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น (กองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

136

พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงบัง หน้า 133 ลาดับที่ 162

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในเขตตาบลดงบัง
จานวน
-เพื่อจ่ายในโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีและ
ประชาชนในเขตตาบลดงบัง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์อื่น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
(กองสวัสดิการสังคม)

50,000 บาท

-เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่
29 พฤศจิกายน 2560
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลง
วันที่ 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงบัง หน้า 135 ลาดับที่ 168

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มและองค์กร
สตรี
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กลุ่มองค์กรสตรีตาบลดงบัง
(กองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดงานการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงบัง หน้า 134 ลาดับที่ 165
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รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อาเภอ บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 410,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
รวม 250,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
การจัดส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนของ อบต.เข้าแข่งขันกีฬาร่วมกับ จานวน 50,000 บาท
หน่วยงานอื่นๆ หรือในระดับอาเภอและระดับที่สูงขึ้น
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดชื้อชุดกีฬาสาหรับนักกีฬา ผู้
ควบคุมทีมผู้ฝึกสอน เป็นค่าดาเนินการในการเก็บตัวฝึกซ้อม
และนานักกีฬาตัวแทนของ อบต. เข้าแข่งขันกีฬา ร่วมกับ
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น ทั้งในระดับจังหวัด และระดับที่
สูงขึ้น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น (กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด

งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งตัวนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการ ที่ มท
0808.2/ ว 6896 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงบัง หน้า 126 ลาดับที่ 150

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด(ดงบังคัพ)
จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ของ
เยาวชนในเขตตาบลดงบัง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ เงินรางวัล และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน (กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด

งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการ ที่
มท 0808.2/ ว 6896 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า 74
ลาดับที่ 40
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางรัฐพิธี/ราชพิธี และวันสาคัญ
ของชาติ
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรรมทางรัฐพิธี/ราช
พิธี และวันสาคัญของชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายในการประดับธง
ชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆในการจัดกิจกรรม
- กิจกรรมวันพ่อ
- กิจกรรมวันแม่
- กิจกรรมวันสาคัญอื่นๆ (กองการศึกษาฯ)

รวม
รวม
รวม

60,000 บาท
60,000 บาท
60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จานวน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเงินรางวัล ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
สาหรับการดาเนินงาน และรายการอื่นๆ (กองการศึกษาฯ)

100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด

งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งตัวนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงบัง หน้า 140 ลาดับที่ 178

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด

งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งตัวนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงบัง หน้า 127 ลาดับที่ 151
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100,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อาเภอ บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
รวม 40,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
โครงการบริหารงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
จานวน 20,000 บาท
การเกษตรตาบลดงบัง(ศบกต.)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตาม
โครงการบริหารงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรตาบลดงบัง(ศบกต.) เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
เอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็น (สานักงานปลัด)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

และที่แก้ไขเพิม่ เติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
หน้า 31 ลาดับที่ 30

โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตาม
โครงการฯ แก่ประชาชนหรือเกษตรกรในเขตตาบลดงบัง
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและ
เหมาะสม (สานักงานปลัด)
- เป็นไปตาม
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.2/ว 930 ลงวันที่ 8
พฤษภาคม 2558
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงบัง หน้า 122 ลาดับที่ 141
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จานวน 20,000 บาท

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
โครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการปลูกต้นไม้ตาม
พระราชเสาวนีย์ เช่น ค่ากล้าไม้ พันธุ์ไม้ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเหมาะสมและเกี่ยวข้อง
(สานักงานปลัด)

รวม 20,000 บาท
รวม 20,000 บาท
รวม 20,000 บาท
จานวน 10,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 164 ลง
วันที่ 26 มกราคม 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงบัง หน้า 139 ลาดับที่ 177

โครงการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เช่น โครงการปลูกปุาชุมชน โครงการรักษ์ปุารักษ์น้า
โครงการปลูกต้นไม้สองข้างทาง โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์
น้า ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าปูาย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง (สานักงานปลัด)
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66(7)
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17(5)
3) หนังสือด่วนที่สดุ ที่ มท 0892.2/ ว 930 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม
2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงบัง หน้า 139 ลาดับที่ 176
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จานวน 10,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
อาเภอ บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,545,432 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
รวม
11,545,432 บาท
งบกลาง
รวม
11,545,432 บาท
งบกลาง
รวม
11,545,432 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน 260,806
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่ อปท.จะต้องจ่ายโดย
คานวณได้ดังนี้ ค่าจ้างตามงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 5,216,124 บาท x ร้อยละ
5 = 260,806บาท
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
2) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25หนังสือสานักงาน ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม
2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง
3) หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว
81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับพนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงาน
จ้าง ที่ อบต. จะต้องจ่ายในอัตราร้อยละ 0.2 โดยคานวณได้จาก
ค่าจ้างตามงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 5,216,124 x0.2%=10,432)

10,432 บาท

- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัตเิ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลง
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุ อัตราเบี้ยยังชีพคนละ 600 บาท สาหรับ
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป อัตราเบี้ยยังชีพคนละ 700 บาทสาหรับ
ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป อัตราเบี้ยยังชีพคนละ 800 บาทสาหรับ
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จานวน

8,197,200 บาท

ผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป อัตราเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท สาหรับ
ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป โดยจ่ายเบี้ยยังชีพตามขั้นบันไดตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2554 ระยะเวลา 12 เดือน บาท/คน/
เดือน ตามจานวนผู้สูงอายุรายเดิมและผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนไว้
เมื่อปี 2564 แยกตามช่วงอายุได้ ดังนี้
อายุ 60–69 ปี จานวน 596 คนๆละ 600 บาท เป็น
เงิน 4,291,200 บาท
อายุ 70–79 ปี จานวน 297 คนๆละ 700 บาท เป็น
เงิน 2,494,800 บาท
อายุ 80–89 ปี จานวน 127 คนๆละ 800 บาท เป็น
เงิน 1,219,200 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป จานวน 16 คนๆละ 1,000 บาท เป็น
เงิน 192,000 บาท
รวมจานวน 1,036 คน รวมเป็นเงิน 8,197,200 บาท
(กองสวัสดิการสังคม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง หน้า
73 ลาดับที่ 39

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จานวน

2,304,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ที่แพทย์ได้รับ
รองและทาการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูก
ทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้ โดยผู้ปุวยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาท/
คน/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน จานวน 15 คน

90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพที่มีสิทธิจะได้รับ
เบี้ยยังชีพ คนละ800 บาท/คน/เดือน โดยผู้พิการ จานวน
240 คน ระยะเวลา 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562) งานงบกลาง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงบัง หน้า 125 ลาดับที่ 146
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(กองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดงบัง หน้า 125 ลาดับที่ 147

สารองจ่าย
จานวน
- เพื่อเป็นเงินสารองจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการปูองกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมบรรเทาปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ เช่น การปูองกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้าปุาไหลหลาก ภัยแล้ง ภัยหนาว วาต
ภัย อัคคีภัย ไฟปุาและหมอกควัน เป็นต้น

170,000 บาท

- เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 1656 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 1022 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 15141 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/
ว 4930 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 4967 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 1014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน
ดงบัง
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงบัง (สานักงานปลัด)
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
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150,000 บาท

ตาบลดงบัง หน้า 124 ลาดับที่ 144

เงินช่วยพิเศษ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับ
บานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตายระหว่างรับ
ราชการ (สานักงานปลัด)

จานวน

32,634 บาท

จานวน

241,560 บาท

จานวน

88,800 บาท

- เป็นไปตาม
1) พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรือ่ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณี ข้าราชการการ และ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบานาญ ลูกจ้าง และ พนักงานงานจ้างถึงแก่
ความตาย พ.ศ. 2560

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคานวณตั้งจ่ายในอัตรา
ร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจาปี ตาม
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) (สานักงานปลัด)
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2546
3) หนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นด่วน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลง
วันที่ 20 เมษายน 2563
5) หนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30กันยายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง

การส่งเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

เงินบาเหน็จบานาญข้าราชการถ่ายโอน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินบาเหน็จรายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจาถ่าย
โอน สังกัด อบต.ดงบัง ในสัดส่วนที่ อปท.รับภาระ
(สานักงานปลัด)
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
2) หนังสือ ที่ มท 0808.5/ว 896 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

แผนง
าน
เงินช่วยพิเศษ
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตาบลดงบัง
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เงินบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการถ่ายโอน
เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)
สารองจ่าย
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ
/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานการ
ศาสนา
แผนงานสร้าง
วัฒนธรรม ความเข้มแข็ง
และ
ของชุมชน
นันทนาการ

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

รวม

32,634

32,634

150,000

150,000

90,000

90,000

260,806

260,806

8,197,200

8,197,200

88,800

88,800

10,432

10,432

241,560

241,560

170,000
2,304,000

170,000
2,304,000
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42,120

42,120

1,540,800

1,540,800

86,400

86,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทน

งบ
ดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

ตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงาน
เงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง
เงินเดือนพนักงาน
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน
เงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงานถ่ายโอน
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินประจาตาแหน่ง
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่าเช่าบ้าน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
โครงการค่าใช้จ่ายในการ
กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

562,320

312,240

265,440

24,000
36,000

36,000

827,520

616,320

830,760
3,436,308

514,080

514,080

42,120

42,120

2,459,040

3,599,040

108,000

132,000

300,000

372,000

4,228,740

6,503,340
3,436,308

288,000

288,000

42,000

42,000

42,000

566,040
168,000

15,000

10,000

10,000

20,000

55,000

260,000

77,000

345,000

510,000

1,212,000

10,000

40,000

30,000

46,000

126,000

702,060

20,000

500,000

1,623,570

2,845,630

20,000

150,000

150,000
5,000
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566,040
294,000

10,000

30,000

45,000

การจัดส่งนักกีฬาเป็น
ตัวแทนของ อบต.เข้า
แข่งขันกีฬาร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ หรือใน
ระดับอาเภอและระดับที่
สูงขึ้น
กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลดงบัง
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดทา
แผนชุมชน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมทางรัฐพิธี/ราชพิธี
และวันสาคัญของชาติ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ
ค่าใช้จ่ายในการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสาคัญ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ตามระบอบประชาธิปไตย
โครงการการมีส่วนร่วมใน
การปูองกันการทุจริต
โครงการกิจกรรมการติด
ปูายประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต
โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ภัยยาเสพติด(ดงบังคัพ)
โครงการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
โครงการบริหารงาน
ศูนย์บริการและถ่ายทอด

50,000

50,000

50,000

50,000

10,000

10,000

60,000

60,000
50,000

60,000

40,000

150,000
90,000

300,000
90,000

500,000
20,000

500,000
20,000

7,000
200,000

7,000
200,000

25,000

25,000

20,000

20,000
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เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
ตาบลดงบัง(ศบกต.)
โครงการปกปูองสถาบัน
สาคัญของชาติ
โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
โครงการปลูกต้นไม้ตาม
พระราชเสาวนีย์
โครงการปูองกัน ควบคุม
รณรงค์โรคติดต่อ
โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี
ชีวีมีสุข
โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “อบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่น
แก่ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”
โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.)ตาบลดงบัง
โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การปูองกันและระงับ
อัคคีภัย
โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้

25,000

25,000
70,000

10,000

70,000
10,000

50,000

50,000

20,000

20,000
20,000

20,000

20,000

40,000
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20,000

100,000

100,000

20,000

20,000
40,000

พิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ อบต.ดงบัง
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนตาบล
ดงบัง
โครงการพัฒนาศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ตาบลดงบัง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี
โครงการรณรงค์การ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการรักษาความ
สะอาด ถนนสายหลัก สาย
รอง และชุมชน
โครงการส่งเสริมการผลิต
และการใช้สารชีวภัณฑ์
โครงการส่งเสริมการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชนตาบลดงบัง
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาให้หมู่บ้านน่าอยู่
น่าดู น่ามอง
โครงการส่งเสริมและให้
ความรู้ด้านกฎหมายแก่
ประชาชน
โครงการส่งเสริมสนับสนุน

200,000

80,000

200,000

80,000
20,000

15,000

20,000
15,000

60,000

60,000

10,000

10,000

20,000

20,000
20,000
25,000
30,000

20,000
25,000
30,000

100,000

100,000
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กิจกรรมประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมให้กับสภาเด็ก
และเยาวชน
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตใจ
ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ
ในเขตตาบลดงบัง
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
โครงการสนับสนุนให้
ความรู้ในการบริหาร
จัดการโครงการธนาคาร
ขยะตาบลดงบัง
โครงการสร้างจิตสานึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพในเขต
ตาบลดงบัง
โครงการอบรมให้ความรู้
การเข้าถึงสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ที่ผู้สูงอายุและผู้
พิการพึงจะได้รับจาก
ภาครัฐ
โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องธนาคารน้าใต้ดิน
โครงการออกเยีย่ มบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปวุ ย
เอดส์ในเขตตาบลดงบัง

20,000

20,000

30,000

30,000

512,792

20,000

512,792

20,000

10,000

10,000
50,000

50,000

20,000

15,000

15,000
10,000
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20,000

10,000

ค่าวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ส่งเสริมการดาเนินงาน
และบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน อบต.
ดงบัง
ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน
ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน
วัสดุอื่น
ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม
ค่าไฟฟูา
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สาหรับเด็ก
ปฐมวัย
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ขนาด

700,000
100,000
30,000
10,000
30,000
30,000

700,000

10,000

30,000

60,000

200,000

10,000

10,000
10,000

30,000
50,000

70,000
80,000
30,000
210,000
35,000
80,000

30,000

50,000
5,000
50,000

100,000
30,000
30,000

50,000

50,000
1,358,998

10,000
20,000

30,000

5,000
120,000

40,000
735,000

50,000
820,000
2,000

735,000
30,000

3,000

80,000
100,000

100,000

400,000
15,000
20,000

1,220,000
20,000
20,000

46,000

46,000
64,800

97,200
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1,358,998
10,000
5,000
210,000

64,800
97,200

24,000 บีทียู
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางานพร้อม
เก้าอี้
ค่าจัดซื้อโต๊ะสาหรับเด็ก
ปฐมวัย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)
ค่าจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟูา ขนาด 800 VA
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค์
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค์(Smart
Card Reader)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า
ค่าจัดซื้อตู้เย็น

5,500

10,000

10,000

20,000

25,500

25,000

25,000

30,000

17,000

17,000

4,300

9,000

9,000

12,900

17,200

2,500

2,500

700

700
700
18,000
9,000
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30,000

700
18,000
9,000

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าชดเชยผลอาสิน
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคา(ค่า K)
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บา้ น
หมู่ที่ 1 บ้านท่าสีไค
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บา้ น
หมู่ที่ 2 บ้านดงสรวง
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บา้ น
หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บา้ น
หมู่ที่ 4 บ้านดงโทน
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บา้ น
หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บา้ น
หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวาท
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม

30,000

154

20,000

20,000

70,000

149,800

149,800

211,000

211,000

327,800

327,800

458,600

458,600

442,000

442,000

198,500

198,500

421,700

421,700

302,400

302,400

เหล็ก ภายในหมู่บา้ นหมู่ที่
7 บ้านโนนสมบูรณ์
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บา้ น
หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าดอกไม้
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บา้ น หมู่
ที่ 6 บ้านโนนสวาท
โครงการขยายเขตประปา
ภายในหมูบ่ ้านในเขต
ตาบลดงบัง
โครงการขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่ ้าน หมู่ที่ 5
บ้านดงบัง
โครงการติดตั้งฝาปิดราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บา้ น หมู่
ที่ 1 บ้านท่าสีไค
โครงการติดตั้งฝาปิดราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บา้ น หมู่
ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าดอกไม้
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
หมู่ที่ 11 บ้านท่าสีไคเหนือ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง

155

256,700

256,700

155,100

155,100

50,000

50,000

99,900

99,900

43,200

43,200

45,500

45,500

33,900

33,900

70,100

70,100

140,000

140,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรถนนลูกรังเป็น
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านดงสรวง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรถนนลูกรังเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่ ้าน หมู่ที่ 7
บ้านโนนสมบูรณ์
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรถนนลูกรังเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่ ้าน หมู่ที่ 8
บ้านดงเรือ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรถนนลูกรังเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่ ้าน หมู่ที่ 10
บ้านดงบังใต้
ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คสล./ลาดยาง/ลูกรัง
ภายในเขตตาบลดงบัง
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมทาง
ระบายน้าหรือรางระบาย
น้า ภายในเขตตาบลดงบัง
ค่าปรับปรุงและติดตั้งปูาย
จราจรบนท้องถนนและ
ติดตั้งปูายบอกสถานที่ปูาย
แนะนา ปูายชือ่ ถนนและ
ปูายประชาสัมพันธ์ภายใน
เขตตาบลดงบัง

156

67,500

67,500

252,500

252,500

204,600

204,600

301,500

301,500

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างปูอมยาม
อบต.ดงบัง
โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารเอนกประสงค์
(อาคาร2) อบต.ดงบัง
งบรายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

รายจ่ายอื่น

เงินอุดหนุน

200,000

200,000

400,000

400,000

รายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
อุดหนุนกาชาดจังหวัดบึง
กาฬ
อุดหนุนส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มและองค์กร
สตรี
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอาหารกลางวัน
รวม

15,000

220,000

220,000

20,000

20,000

20,000

11,545,432

60,000

410,000

235,000

157

15,000

20,000

9,115,400

1,538,060

1,905,000
1,089,000 10,691,798

290,000

14,364,310

1,905,000
49,339,000

