
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ

อําเภอ เมืองมหาสารคาม   จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,308,562 บาท

งบบุคลากร รวม 5,718,562 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,484,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล/รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล แยกเปน
 - เงินเดือน นายองคการบริหารสวนตําบล     ตั้งไว    244,800
  บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกนายกองคการบริหารสวน
ตําบล   จํานวน 1  อัตราๆ ละ 20,400  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน 
 - เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว  269,280
  บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล   จํานวน  2  อัตราๆ ละ 11,220  บาท/เดือน  จํานวน  12
 เดือน  
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล แยกเปน  
 - เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ตั้งไว  21,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงของ นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1
 อัตราๆ  ละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
 -เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งไว 21,120 บาท  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงของรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2
  อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล แยกเปน
- เงินคาตอบแทนพิเศษ  นายกองคการบริหารสวนตําบล  ตั้ง
ไว  21,000  บาทเพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของ   นายก
องคการบริหารสวนตําบล    จํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,750
  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน
- เงินคาตอบแทนพิเศษ  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล    ตั้งไว  21,120  บาทเพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน
พิเศษ ของรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2
  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปน เงินเดือนของเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดื
อน  
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก
 - ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1
 อัตราๆ ละ  11,220  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เปน
เงิน  134,640  บาท  
- รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1
  อัตราๆ ละ  9,180  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน   เปน
เงิน  110,160  บาท  
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  17
  อัตราๆ ละ  7,200  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เปน
เงิน  1,468,800   บาท 
- เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1
  อัตราๆ ละ  7,200  บาท/ เดือน  จํานวน  12  เดือน  เปน
เงิน 86,400  บาท  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,233,842 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,199,542 บาท

 เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานใหกับพนักงานสวนตําบลในหนวย
งานสํานักงานปลัดฯ ดังนี้
 - ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1 ตําแหนง ( 12
 เดือน)
- รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนง (12
เดือน)
-  หัวหนาสํานักปลัด              จํานวน 1 ตําแหนง (12เดือน)
-  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ   จํานวน 1 ตําแหนง (12
 เดือน)
-  นิติกรชํานาญการ          จํานวน 1 ตําแหนง (12 เดือน)
-  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    จํานวน 1
 ตําแหนง (12 เดือน)
-  นักทรัพยากรบุคคลปฎิบติการ/ชํานาญการ   จํานวน 1
 ตําแหนง (12 เดือน)
-  เจาพนักงานธุรการ ปฎิบติการ/ชํานาญการ  จํานวน 1
 ตําแหนง (12 เดือน)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ เงินคาตอบ
แทนรายเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆ ดังนี้
- คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับ
กลาง  ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท  จํานวน 12 เดือน  เปน
เงิน  84,000  บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบลใน
ตําแหนง  ดังนี้ 
- ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือนละ  7,000
  บาท  จํานวน   12  เดือน  เปนเงิน  84,000  บาท   
- รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  42,000  บาท  
- หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท  
จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  42,000  บาท   

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 502,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจําสํานักงานปลัดฯ ดังนี้  
- นักจัดการงานทั่วไป     จํานวน  1  ตําแหนง  (12 เดือน)
- ภารโรง              จํานวน  1  ตําแหนง  (12 เดือน)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 263,000 บาท

บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางสํานักงาน
ปลัดฯ ดังนี้  
- พนักงานขับรถยนต (ตามภารกิจ) จํานวน  1  ตําแหนง  (12
 เดือน)
- ยาม (ทั่วไป)                จํานวน  1  ตําแหนง  (12  เดือน)  
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 16,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางชั่วคราวในหนวยงานสํานักงานปลัดฯ จํานวน  2
 ตําแหนง  (12 เดือน)  

งบดําเนินงาน รวม 1,510,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป และคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเปนประโยชนแก อปท. ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือคาตอบ
แทนบุคคลคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  และคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางงานกอสรางที่ไดรับแตงตั้ง  ตาม
ระเบียบฯ  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ   ใหแกพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจาง  ผูมีสิทธิไดรับเงินดังกลาว  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
 - คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถิ่น 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสํานักงาน
ปลัดฯ /นายก อบต. ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
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ค่าใช้สอย รวม 830,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางจัดทําเวปไซต คาดูแลปรับปรุงขอมูล คาเชาพื้นที่ฯ จํานวน 20,000 บาท

คาจางประเมินความพึงพอใจผูมารับบริการของ อบต. จํานวน 20,000 บาท

คาจางเหมาจัดทําวารสารประชาสัมพันธ คาจางโฆษณาประชา
สัมพันธตามสื่อตาง ๆ 
และจางเหมาทําแผนผังงานตาง ๆ ในสํานักงาน อบต.บัวคอ

จํานวน 10,000 บาท

คาจางเหมาติดตั้งไฟฟ้า คาบริการแกกระแสไฟฟ้าขัดของ คาจางเดิน
ทอประปา 
คากําจัดสิ่งปฏิกูล และคาจางเหมาบริการอื่นๆในกิจกรรมที่ อบต.บัว
คอ  ไดดําเนินการ ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

คาจางเหมาติดตั้งและยายเครื่องปรับอากาศและลางทําความสะอาด จํานวน 10,000 บาท

คาจางเหมาถายเอกสารและเขาเลม เย็บปกขอบัญญัติ แผนพัฒนา
ตําบลและงานเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ

จํานวน 10,000 บาท

คาจางเหมาบริการบุคคลเจาหนาที่บันทึกขอมูล อบต.บัวคอ จํานวน 84,000 บาท

คาจางเหมาบริการบุคคลทําความสะอาดสํานักงาน ฯ จํานวน 84,000 บาท

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 42,000 บาท

คาใชจายในการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง จํานวน 10,000 บาท

คาธรรมเนียม คาใชจายในการดําเนินการฟ้องคดี และคาใชจาย  ใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา

จํานวน 50,000 บาท

คาวารสาร เอกสารวิชาการ และสิ่งพิมพสื่อโฆษณา จํานวน 10,000 บาท
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดยแยกเปน
1. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล     จํานวน  10,000  บาท  ใหตั้งงบประมาณไดไมเกินป
ละ 1 %  ของรายไดจริงของปงบประมาณที่ลวงมา ใหเบิกจายได
ในภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไวตามอัตราที่กําหนด
และตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  โดยคํานึงถึงความจําเปนและ
ประหยัดและใหใชหลักฐานการจายเงินตามรายการคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจายเงินโดยมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินงานเปนผูรับรองการจาย  
2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ  จํานวน  20,000  บาท  ที่ไดรับแตงตั้ง
ตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  คารับรอง
กิจการงานสภาและผูเขารวมประชุมสภา และคาใชจายในการจัด
งานตาง ๆ ซึ่งเปนวันสําคัญของทางราชการ คาพิธีเปดอาคาร
ตาง ๆ คาใชจายในงานรัฐพิธีตาง ๆ และพิธีทางศาสนา 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ เชน คาตอบแทนคณะ
กรรมการ  คาจัดอบรมพนักงาน กรรมการจัดการเลือกตั้ง คาจัด
ประชุมผูสมัครรับเลือกตั้ง คาอุปกรณในการจัดการเลือกตั้ง คา
บัตรเลือกตั้งและแบบพิมพตางในการเลือกตั้ง คาวัสดุอุปกรณที่ใช
ในการประชาสัมพันธการเลือกตั้ง และคาใชจายอื่นๆ ในการ
จัดการเลือกตั้ง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562  และคาตอบแทนตามบัญชีคาตอบ
แทนหรือมาตรฐานกลางในการจายคาตอบแทนตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งกําหนด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนาที่ 152
   ลําดับที่  8

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนและคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  และคา
ใชจายอื่น ๆ ของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง  สํานักงาน
ปลัดฯ คณะผูบริหาร  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ในการฝกอบรมซึ่งดําเนินการเองหรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
เปนผูดําเนินการ รวมถึงผูที่กระทรวงมหาดไทยสั่งใหไปปฏิบัติ
ราชการใหกับองคการบริหารสวนตําบลบัวคอ หรือผูที่องคการ
บริหารสวนตําบลบัวคอสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหกับองคการ
บริหารสวนตําบลบัวคอและสามารถเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการจากองคการบริหารสวนตําบลบัวคอไดตามระเบียบที่
เกี่ยวของ 
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โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด
มหาสารคาม เชน คาจัดทําและบริการพื้นที่เก็บขอมูลระบบ
สารบัญอิเล็คทรอนิค
- เปนไปหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม  2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนาที่  159
   ลําดับที่  37

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองคกรและ
ชุมชน ของผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล กลุมอาชีพ 
องคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองคกรและชุมชน ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการอบรมใหความรูและศึกษาดูงานทั้งในและตาง
ประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตอหนวยงาน เชน คาจางเหมารถ
ปรับอากาศ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการจัดทํา
โครงการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนาที่  154
  ลําดับที่ 17
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โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมผูบริหาร พนักงาน และพนักงาน
จาง ลูกจาง ของอบต.บัวคอ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมผูบริหาร พนักงาน และพนักงานจาง อบต. บัว
คอ  เชน คาจางเหมารถปรับอากาศ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคา
ใชจายอื่นๆ ในการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนาที่  154
  ลําดับที่  18

โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายแกผูบริหาร สมาชิกสภาทอง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางและประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูดาน
กฎหมายแกผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง พนักงานจางและประชาชน  เชน คาวิทยากร คา
อาหาร คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ในการจัดอบรม 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนาที่  153
  ลําดับที่ 14

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุตาง ๆ  ที่จําเปนตองใชในสํานัก
งาน เชน กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา ดินสอ ธงตราสัญลักษณตาง ธง
ชาติ ผาสีใชประดับงานพิธีตางๆ เกาอี้พลาสติก ฯลฯ  
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนวัสดุงานบานงานครัวและวัสดุที่ใชทําความสะอาด
อุปกรณอื่นๆ ฯลฯ 

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน       คาวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ น้ํามันทา
ไม ทินเนอร แปรงทาสี ปูนซี
เนมต อิฐ หิน  ทราย กระเบื้อง  สังกะสี ตะปู ทอน้ํา ขอตอ
ตางๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ   ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอะไหลรถยนต เชน ยางลอ แบตเตอรี่ น้ํามัน
เบรก น้ํามันเกียร น้ํามันเครื่อง สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงตาง ๆ ฯลฯ   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน  จัดทําป้ายไว
นิล  ฟลม คาลางรูป   แผนป้ายประกาศตางๆ  แผนพับ จัดทํา
ป้ายบอก  เขตทาง ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  กระดาษบันทึก
ขอมูล  แผนจัดเก็บขอมูล  ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ ปลั๊ก
ไฟ แผนกรองแสง แผงแป้นพิมพ เมาส เมนบอรด และคาจัดซื้อ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

วันที่พิมพ : 29/6/2564  11:15:11 หนา : 11/61



ค่าสาธารณูปโภค รวม 420,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าขององคการบริหารสวนตําบล และสถานที่
อยูในความรับผิดชอบของ อบต. เชน ศูนยอปพร. ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาขององคการบริหารสวนตําบล และสถาน
ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต. เชน ศูนยอปพร. ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก   

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท คาเชาหมายเลข คาติดตั้ง คา
ประกัน คาธรรมเนียมสําหรับองคการบริหารสวนตําบล

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาสงประกาศจัดซื้อจัดจาง สงเอกสาร
ตาง ๆ ของทางราชการ คาธนาณัติ คาโทรเลข คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียกร  

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครือขายอินเทอรเน็ตของสํานักงาน คาสื่อสารผาน
ดาวเทียม คาบริการในระบบอินเตอรเน็ต HI – SPEED และคา
บริการอื่นๆ  

งบลงทุน รวม 55,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

จํานวน  2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน 5,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - มีกาลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
  - สามารถสารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที 
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาซอมแซม/บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซม/บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  ให
กลับมาใชงานไดเปนปกติ

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลเกิ้ง จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลเกิ้ง ตาม
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
อําเภอ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนาที่  155
   ลําดับที่  21
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,830,920 บาท
งบบุคลากร รวม 2,332,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,332,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,123,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  กองคลัง  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)  แยก
เปน
- ผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  ตําแหนง  (12 เดือน)
- นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  จํานวน  1  ตําแหนง  (12
 เดือน)
- นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  จํานวน  1  ตําแหนง  (12 เดือน)
- นักวิชาการคลังชํานาญการ  จํานวน  1  ตําแหนง   (12 เดือน)
- นักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ  จํานวน  1  ตําแหนง  (12
 เดือน)
- เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน  จํานวน  1  ตําแหนง  (12 เดือน)
- เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  จํานวน  1
  ตําแหนง  (12 เดือน)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบลใน
ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลังจํานวน  1  คน  (12
  เดือน)  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงาน
คลัง  (กองคลัง)  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 167,520 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายไดจํานวน  1
  ตําแหนง  (12 เดือน)  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 435,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป,  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  และคณะกรรมการกําหนดราคา
กลางงานกอสรางที่ไดรับแตงตั้ง  ตามระเบียบฯ  และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ   ใหแกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  ผูมี
สิทธิไดรับเงินดังกลาว  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล  และผูปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน  คาเชาซื้อ  หรือคาผอนชําระเงินกูเพื่อชํา
ระราคาบานของพนักงานสวนตําบลปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงาน
คลัง  (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลบัวคอ  อําเภอ
เมือง  จังหวัดมหาสารคาม  เชน  คาจัดทําแผนที่แมบท  คาเดิน
สํารวจภาคสนาม  
คาวัสดุ  อุปกรณ  ฯลฯ  
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2550 
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565
)  หนา  154  ลําดับที่  16
                       

คาใชจายตามโครงการรณรงคและประชาสัมพันธชําระภาษีในเขต
ตําบลบัวคอ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและประชา
สัมพันธชําระภาษีในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวคอ  อําเภอ
เมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  เชน  คาป้ายประชา
สัมพันธ  แผนพับ  วัสดุ  อุปกรณ  ฯลฯ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559  
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565
)  หนา  153  ลําดับที่  15

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตาง ๆ  และคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ  สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และ
คาใชจายอื่น ๆ  ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  ใน
การฝกอบรมซึ่งดําเนินการเอง
หรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของเปนผูดําเนินการ  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุตาง ๆ  ที่จําเปนตองใชในสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ   ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  กระดาษบันทึก
ขอมูล  แผนจัดเก็บขอมูล  ผาหมึก  สําหรับเครื่องพิมพ  และคา
จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ฯลฯ
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 63,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก  แบบ  2  บาน  จํานวน  2  ตู  ๆ
  ละ  5,500  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  
1.  มีมือจับชนิดบิด
2.  มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น            
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว
  1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2559
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565
)  หนา  174  ลําดับที่  4
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานัก
งาน  (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  19  นิ้ว)  จํานวน  1
  เครื่อง  ๆ  ละ  17,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
1.  มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไมนอยกวา  4  แกน
หลัก  (4  core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา  3.1  GHz  หรือดีกวา  จํานวน  1  หนวย  
2.  มีหนวยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกวา  มี
ขนาดไมนอยกวา  4  GB  
3.  มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกวา  ขนาดความจุ
ไมนอยกวา  1  TB  หรือ  ชนิด  Solid  State  Drive  ขนาด
ความจุไมนอยกวา  120  GB  จํานวน  1  หนวย 
4.  มี  DVD-RW  หรือดีกวา  จํานวน  1  หนวย 
5.  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา  1
  ชอง 
6.  มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกวา  ไม
นอยกวา  3  ชอง 
7.  มีแป้นพิมพและเมาส 
8.  มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  19  นิ้ว  จํานวน  1  หนวย
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว
  1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2559
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565
)  หนา  174  ลําดับที่  4
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เครื่องพิมพชนิดเลเซอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร  หรือ  LED  ขาว
ดํา  ชนิด  Network  แบบที่  2  (38  หนา/นาที)  จํานวน  1
  เครื่อง  ๆ  ละ  15,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
 1.  มีความละเอียดในการพิมพไมนอย
กวา  1,200 x 1,200  dpi 
 2.  มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ  A4  ไมนอยกวา  38
  หนาตอนาที  (ppm)
3.  สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
4.  มีหนวยความจํา  (Memory)  ขนาดไมนอยกวา  128  MB 
5.  มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดี
กวา  จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง
6.  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา  1
  ชอง  หรือ  สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย  (Wi-
Fi)  (IEEE  802.11b,  g,  n)  ได 
7.  มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  250  แผน 
8.  สามารถใชไดกับ  A4,  Letter,  Legal  และ  Custom
 -  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว
  1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2559
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565
)  หนา  174  ลําดับที่  4

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 481,580 บาท

งบบุคลากร รวม 416,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 416,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 253,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานใหกับพนักงานในหนวยงานสํานัก
งานปลัดฯ  ดังนี้  - นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติ
การ/ชํานาญการ         จํานวน 1 ตําแหนง (12 เดือน)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) และเงินเพิ่ม
อื่นๆ 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 149,280 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ดังนี้
- พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา (ตามภารกิจ) จํานวน 1 ตําแหนง (12
 เดือน)  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 10,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน 1 ตําแหนง  (12 เดือน) 
 

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่
ไดรับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560   
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาลงทะเบียนและคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนและคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  และคา
ใชจายอื่น ๆ ของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง  งานป้องกันฯ สังกัด
สํานักงานปลัดฯในการฝกอบรมซึ่งดําเนินการเองหรือสวนราชการ
อื่นที่เกี่ยวของเปนผูดําเนินการ รวมถึงผูที่กระทรวงมหาดไทยสั่ง
ใหไปปฏิบัติราชการใหกับองคการบริหารสวนตําบลบัวคอ หรือผู
ที่องคการบริหารสวนตําบลบัวคอสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหกับ
องคการบริหารสวนตําบลบัวคอและสามารถเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการจากองคการบริหารสวนตําบลบัวคอไดตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ 

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซม/บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  ฯ
 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย   (สํานักงานปลัดฯ)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 164,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 164,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 134,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเปน คาจางเหมาบริการบุคคลในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประชาสัมพันธและรณรงคป้องกันลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาล

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ และ
รณรงคป้องกันลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลตางๆ เชน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาป้ายและป้ายประชาสัมพันธ คาจัดสถานที่  และ
คาใชจายอื่นๆ ในการจัดทําโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนาที่  163
   ลําดับที่ 1
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โครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เชน   คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร คาเบี้ยเลี้ยง คาอุปกรณในการ
ฝกอบรม คาพาหนะในการเดินทาง และคาใชจายอื่นๆ ในการจัด
ทําโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนาที่  163
    ลําดับที่ 5

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาอะไหลรถยนต เชน ยางลอ แบตเตอรี่ น้ํามัน
เบรก น้ํามันเกียร น้ํามันเครื่อง สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงตาง ๆ ใหแกรถบรรทุกน้ําเพื่อ
บริการประชาชนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ฯลฯ  

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,240,360 บาท

งบบุคลากร รวม 564,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 564,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 362,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานใหกับพนักงานสวนตําบลในกอง
การศึกษา  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ  จํานวน  1
  อัตรา
 ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา    

วันที่พิมพ : 29/6/2564  11:15:11 หนา : 23/61



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนง ผูอํานวยการกองการ
ศึกษาฯ  จํานวน  1  อัตรา (12  เดือน)ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษาฯ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 143,520 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจในหนวย
งาน ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   จํานวน  1
  ตําแหนง (12 เดือน)  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษาฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 15,900 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจใน
หนวยงาน  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานงาน
ธุรการ  จํานวน  1 อัตรา  ( 12 เดือน )  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษาฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 , คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหดําเนิน
การเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
งานกอสราง ที่ไดรับแตงตั้งตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผูประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
กําหนดราคากลางงานกอสราง ใหแกพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (กองการศึกษาฯ)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงาน และผูปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษาฯ)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรในกองการศึกษา ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กอง
การศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียน และคาใชจาย
อื่น ๆ ของพนักงานกองการศึกษาและ ลูกจาง ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปน คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการ
ศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน
เชน  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา ดินสอ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนจัดเก็บขอมูล  สําหรับ
เครื่องพิมพ  และคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ    ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษาฯ)

งบลงทุน รวม 128,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

- โตะทํางาน ระดับ 3-6         จํานวน    1  ชุด จํานวน 5,000 บาท

ตูเหล็ก  2 บาน แบบเลื่อนทึบ     จํานวน  1  หลัง จํานวน 5,500 บาท

โตะทํางาน ระดับ 1-2      จํานวน  3  ชุด จํานวน 7,800 บาท

จํานวน  3 ชุดๆละ  2,600 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาซอมแซม/บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  2  แหง

จํานวน 30,000 บาท
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 80,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

จางเหมาทําโตะโรงอาหารสแตนเลสพรอมเกาอี้ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําโตะโรงอาหารสแตนเลสพรอม
เกาอี้  จํานวน  6  ชุด (1 ชุด ประกอบดวย โตะยาว 1 ตัว  เกาอี้
ยาว  2 ตัว (ตามแบบ อบต.บัวคอ กําหนด)  

งบเงินอุดหนุน รวม 1,368,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,368,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกสถานศึกษาในพื้นที่ อบต.บัวคอ  
จํานวน  4  แหง

จํานวน 1,368,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนในสถาน
ศึกษา ทั้ง 4 แหง  ในภาคเรียนที่ 2/2562 และภาคเรียน
ที่ 1/2563 จํานวน   200  วัน ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการ
ศึกษาฯ)   ดังนี้
1.) สถานศึกษาโรงเรียนบานโคกบัวคอ    
2.) สถานศึกษาโรงเรียนบานหนองบัวโนนมี้    
3.) สถานศึกษาโรงเรียนบานหนองคอสวนออย    
4.) สถานศึกษาโรงเรียนบานหนองคูณน้ําจั้น  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,375,460 บาท
งบบุคลากร รวม 1,321,380 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,321,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 813,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานครู (เงินอุด
หนุน) ตําแหนง ครู จํานวน  3  ตําแหนง  ( 12 เดือน )  
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 24,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะครูชํานาญการใหแกพนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนง ครูชํานาญการ คศ.2  จํานวน  1  อัตรา (7
  เดือน)ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  (กองการศึกษาฯ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 452,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานจางตามภารกิจกองการ
ศึกษาฯ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ) แยกเปน
- เงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ(เงินอุด
หนุน) ตําแหนง ผูดูแลเด็ก จํานวน 1 ตําแหนง (12 เดือน) ตั้ง
ไว     164,400   บาท
- เงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก 
จํานวน 2 ตําแหนง (12 เดือน) ตั้งไว    288,240   บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 30,600 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ  กองการศึกษาฯ  จํานวน 3 คน ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา   งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการ
ศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 1,954,080 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรในกองการ
ศึกษา ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก (เงินอุด
หนุน)   จํานวน  3  ตําแหนง ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (กองการศึกษาฯ)     

ค่าใช้สอย รวม 1,064,080 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาถายเอกสารและเขาเลมแผนทั้ง  3 แผนและสมุดบันทึก
สุขภาพเด็กไทย  สมุดรายงานประจําตัวเด็ก ของ ศพด.  2 แหง

จํานวน 30,000 บาท
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คาจางเหมาทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง จํานวน 168,000 บาท

คาจางเหมาบริการผูชวยครูผูดูแลเด็ก  ศพด.บานโคกบัวคอ  จํานวน 
1 อัตรา

จํานวน 84,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ อบต.บัวคอ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ อบต.บัวคอ ประจําป 2563  เชน ของรางวัลสําหรับเด็ก
กิจกรรมตางๆเชน ดินสอ สมุด ปากกา ,คาจางเวทีและเครื่อง
เสียง , คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 
หนาที่ 142 ลําดับที่  1  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (กองการศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกคาจัดการเรียนการ
สอน  (รายหัว) 
(เงินอุดหนุน)

จํานวน 271,680 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน /รายหัว  อัตราคน
ละ 1,700 บาท/คน/ปการศึกษา  ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง  2
 แหง  ตั้งไว  163,200 บาท
-  เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน คาหนังสือเรียน  คาอุปกรณ
การเรียน  และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ใหแกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 2 แหง ตั้งไว  108,480 บาทปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ)
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สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจายเปนคาจางเหมา
ประกอบอาหารกลางวันใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง (เงินอุด
หนุน)

จํานวน 470,400 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา เพื่อจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันใหแกศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ

ค่าวัสดุ รวม 870,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถวย ชาม จาน แกวน้ํา ชอน สอม น้ํายาลาง
จาน น้ํายาทําความสะอาดหองน้ํา น้ํายาเช็ดกระจก ไม
กวาด      ถังแกสหุงตมพรอมอุปกรณครบชุด และอุปกรณอยาง
อื่นที่ใชสําหรับ งานบานงานครัว ฯลฯ เพื่อใชในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บัวคอ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ)

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 840,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดนมพลาสเจอร
ไรซ และนมยู เอส ที (รสจืด) ใหสถานศึกษาในพื้นที่ 4 แหง และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแปรงสีฟน ยาสีฟน ผาขนหนูและอุปกรณในการทํา
ความสะอาดของเด็กอื่นๆ ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา(กองการศึกษาฯ)
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนมี้ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนมี้ โดย
กั้นหองดวยอะลูมิเนียม  ตามแบบ อบต.บัวคอ กําหนด   ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565   หนาที่  105  ลําดับ
ที่  173

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,244,020 บาท

งบบุคลากร รวม 697,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 697,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 429,240 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานใหกับพนักงานสวนตําบลในหนวย
งานกองสาธารณสุขฯ  
-  เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผูอํานวยการกอง
สาธารณสุขฯ จํานวน 1 ตําแหนง (12 เดือน)   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล
ใน  ตําแหนง   ผูอํานวยการกองสาธารณ
สุขฯ จํานวน  1  คน       (12 เดือน)  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 226,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจกอง
สาธารณสุขฯ
 แยกเปน- เงินคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยนัก
วิชาการสงเสริมสุขภาพ จํานวน 1 ตําแหนง ( 12 เดือน )
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งบดําเนินงาน รวม 329,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป,  คาตอบแทน บุคคลหรือคณะ
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  และคณะกรรมการกําหนดราคา
กลางงานกอสรางที่ไดรับแตงตั้ง  ตามระเบียบฯ  และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ   ใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  ผูมี
สิทธิไดรับเงินดังกลาว  

ค่าใช้สอย รวม 114,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป กองสาธาร
สุขฯ จํานวน 1 คน    - ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ อบรม ประชุม สัมมนา คาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียนตางๆ ในการฝกอบรม สัมมนา การประชุมและการศึกษา
ในหลักสูตรตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบลพนักงานจาง ฯลฯ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑในสวนสาธร
ณสุข  เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพนหมอกควัน 
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ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
 เชน กระดาษ กระดาษเขียนแบบ แม
พิมพ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด ตรายาง ขาตั้ง เทป
ใสและตะแกรงวางเอกสาร  ฯลฯ  
 -ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 165,000 บาท

เพื่อจายเปน
-  คาจัดซื้อน้ํายาเคมีพนยุง             ตั้งไว   50,000  บาท
-  คาจัดซื้อทรายอะเบท     ตั้งไว   40,000  บาท
-  คาจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบาน และยาควบคุมกําเนิดสุนัข
และแมว    ตั้งไว 30,000 บาท
-คาน้ํายาตรวจหาสารไอโอดีน                       ตั้งไว   15,000
  บาท
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก ตลับผง
หมึก เครื่องพิมพ กระดาษตอเนื่อง ปลั๊กไฟ แป้น
พิมพ เมาส ปริ๊นเตอร  สวิตชิ่งบอกซ  แบตเตอรี่  คอมพิวเตอร
โนตบุคและโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวร  หมึกเครื่องปริ๊น
 ฯลฯ  -ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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งบลงทุน รวม 17,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูบานเลื่อนกระจก จํานวน 12,000 บาท

ตูบานเลื่อนกระจก ชุดละ 6,000บาท จํานวน 2 ชุด 
                                 ระเบียบกระทรวงการคลัง  มท
 0808.2/ว679 ลว 28 มี.ค. 2560 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ           

พัดลม แบบโคจรติดเพดาน จํานวน 5,700 บาท

-พัดลม แบบโคจรติดเพดาน ชุด
ละ 1,900บาท จํานวน 3 ชุด              ระเบียบกระทรวงการ
คลัง  มท 0808.2/ว679 ลว 28 มี.ค. 2560 เรื่อง บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ   

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข จํานวน 10 หมูบานๆละ 20,000 บาท
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,028,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,028,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,028,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการธนาคารขยะ จํานวน 218,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการธนาคารขยะตําบลบัว
คอ พัฒนากระบวนการดําเนินงานการบริการจัดการขยะใน
ชุมชน/โรงเรียน/วัด ลดปริมาณขยะที่ตองนําไปกําจัดใน
ชุมชน/โรงเรียน/วัด  เปนเงิน  218,000  บาท  ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หนา164
-คาจางเหมาผูดูแลงานกองทุนเปลี่ยนขยะเปนทองคุมครองครอบ
ครัว/รับซื้อขยะ/ขายขยะ/จัดทําขอมูล/จัดทําบัญชี/ดูแลฐานขอมูล
สมาชิก จํานวน 2 คนๆละ 12 เดือนๆละ 7,000 บาท          เปน
เงิน 168,000 บาท
-คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน เปนเงิน 10,000 บาท
-กิจกรรมประกวดหมูบานสะอาดภายในตําบลบัวคอ เปน
เงิน 20,000 บาท
-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการธนาคารขยะในโรงเรียน
เขตพื้นที่ตําบลบัวคอ เปนเงิน  20,000 บาท 
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การ
จัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2555
--มท 0808.2/ว1859 ลว 13 ก.ย. 2560 เรื่อง การเชาและการ
จางเหมาบริการที่มีความจําเปนตอเนื่อง
- มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเฝ้าระวังป้องกันการมีเพศสัมพันธกอนวัย
อันควรของเยาวชนตําบลบัวคอ

จํานวน 30,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 )  หนา 135
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โครงการรณรงคควบคุมป้องกันโรคระบาดในชุมชน จํานวน 40,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หนา124
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การ
จัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2555

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาและเงินอุด
หนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายในโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ้า
จุฬาภรวลัยลักษณอัครราชกุมารี  ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น    (พ.ศ.2561-2565 ) หนา  124
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การ
จัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2555
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โครงการหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน EMS จํานวน 660,000 บาท

ปรากฏในปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
 ) หนา131
-คาวัสดุอุปกรณ                เปนเงิน 20,000 บาท
-คาประชาสัมพันธ       เปนเงิน 10,000 บาท
-กิจกรรมอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มจํานวนในพื้นที่ เปนเงิน 20,000
 บาท
-คาน้ํามัน       เปนเงิน 70,000 บาท
-คาจางเหมาพนักงานกูชีพ จํานวน 6 คน คนละ 7,500
  บาท  จํานวน 12 เดือนๆละ 45,000 บาท    เปนเงิน 540,000
บาท
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17
 กันยายน 2553 เรื่อง การดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการ
แพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การ
จัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2555
-มท 0808.2/ว1859 ลว 13 ก.ย. 2560 เรื่อง การเชาและการจาง
เหมาบริการที่มีความจําเปนตอเนื่อง
- มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,014,460 บาท

งบบุคลากร รวม 767,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 767,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 565,920 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  ตําแหนง
-  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม           จํานวน   12   เดือน
-  ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน            จํานวน  12   เดือน 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม          จํานวน   12   เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 155,040 บาท

เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ   จํานวน  1  อัตรา  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ  จํานวน  1
  อัตรา                                                                   

งบดําเนินงาน รวม 209,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป,  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  และคณะกรรมการกําหนดราคา
กลางงานกอสรางที่ไดรับแตงตั้ง  ตามระเบียบฯ  และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ   ใหแกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  ผูมี
สิทธิไดรับเงินดังกลาว  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง ของ อบต.บัวคอ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล 
ค่าใช้สอย รวม 124,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการงานธุรการ จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการงานธุรการ  ปรากฏในแผนงาน
กองการสวัสดิการสังคมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห จํานวน  1  คน      
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน - คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ  สําหรับเปน คาเบี้ย เลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และ
คาใชจายอื่น ๆ  ในการเดินทางไปราชการ  อบรม  ประชุม  และ
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  ฯลฯ
                   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม  ครุภัณฑ ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
 เชน  กระดาษ   กระดาษเขียนแบบ
พิมพ แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  ไมบรรทัด    ธงชาติ  ธง
เฉลิมพระเกียรติ  ตรายาง ขาตั้ง  เทปใสและตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณป้ายไวนิลใชประชาสัมพันธกิจการของ อบต
.  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนดิสก  ตลับผง
หมึก  เครื่องพิมพ  กระดาษตอเนื่อง  ปลั๊กไฟ  แป้น
พิมพ  เมาส  พริ้นเตอร    สวิตชิ่งบอกซ  และโปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟแวรฯลฯ  
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งบลงทุน รวม 38,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะทํางาน  ระดับ 3  พรอมเกาอี้ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน ระดับ  3  พรอมพรอม
เกาอี้   จํานวน  1  ชุด ๆ ละ  6,000  บาท โดยมีคุณลักษณะ  
-โตะทํางาน ระดับ 3  ขนาดมาตรฐาน   มี 1 ตูเก็บเอกสารดาน
ซาย และตูเก็บเอกสารดานขวา   พรอมเกาอี้

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร ตั้งโตะ  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน พรอมลงโปรแกรม ขนาด 19 นิ้ว จํานวน  1 เครื่อง ๆ
ละ  17,000  บาท โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย
- มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State  Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 120 GB จ านวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
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เครื่องพิมพเลเซอร  หรือ  LED ขาวดํา  ชนิด  Network  แบบที่  2 จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ  LED ขาว
ดํา  ชนิด  Network  แบบที่  2 จํานวน  1 เครื่อง ๆ ละ  15,000
  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 38 หนา
ตอนาที (ppm) 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได – มีหนวยความ
จํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน - สามารถใชได
กับ A4, Letter, Legal และ Custom
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรี กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ และผู
ดอยโอกาส

จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสงเสริมอาชีพกลุม
สตรี ผูพิการ 
1. การฝกอบรมอาชีพการทอผาลายสรอยดอกหมาก
2. การทอเสื่อกก และแปรรูปผลิตภัณฑจากผาฝ้าย และผาไหม 
3. การทําพรมเช็ดเทา
4. การทําขนมไทยตาง ๆ                                     
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
)    หนา    137     ลําดับที่   4

โครงการสภาเด็กและเยาวชนทําดีเพื่อสังคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสภาเด็กและเยาวชนทําดีเพื่อ
สังคม ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม)
                 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
)    หนา    137     ลําดับที่   4
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โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูง
อายุ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
)    หนา   137    ลําดับที่  3

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและสรางความเขมแข็งในครอบ
ครัว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมพัฒนาสตรีและครอบ
ครัว ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
)    หนา    137     ลําดับที่  2

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,729,560 บาท

งบบุคลากร รวม 1,216,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,216,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 700,560 บาท

เพื่อจายเปน เงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลกองชาง
-  ผูอํานวยการกองชาง  จํานวน  1  ตําแหนง  (  12  เดือน  )
-  นายชางโยธา  ชํานาญงาน  จํานวน  1  ตําแหนง  (  12
  เดือน  )
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตําแหนง
 ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 414,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจสังกัดกอง
ชาง แยกเปน
-  ผูชวยชางโยธา  จํานวน  1  ตําแหนง ( 12  เดือน)   
 -  ผูชวยชางไฟฟ้า  จํานวน  1  ตําแหนง ( 12  เดือน)  
-  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน 1 ตําแหนง (12เดือน)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ
งบดําเนินงาน รวม 458,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แก อปท. ตามที่ไดรับมอบหมาย  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล 

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานสําหรับพนักงานสวนตําบล กองชาง
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  คาบํารุงการศึกษาและ
คาธรรมเนียมตางๆ  เกี่ยวกับการศึกษาใหแกพนักงานสวนตําบลที่
มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ

วันที่พิมพ : 29/6/2564  11:15:11 หนา : 44/61



ค่าใช้สอย รวม 243,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไปคนงานทั่วไปจํานวน 2 คน จํานวน 168,000 บาท

คาจางเหมาบริการในการเดินสํารวจถนน แหลงน้ํา และ   อื่น ๆ ใน
การพัฒนาพื้นที่รับผิดชอบอันเปนกิจกรรมหรืองานของ   อบต.บัวคอ

จํานวน 20,000 บาท

คาจางเหมาบริการในการตรวจสอบคุณภาพของน้ําบาดาล และ
แหลงน้ําผิวดินในการทําเกี่ยวกับระบบประปา

จํานวน 5,000 บาท

คาเย็บเลมหนังสือ เขาปกหนังสือ ระเบียบ ขอบัญญัติ คาจัดทํา
เอกสารประชาสัมพันธ ป้ายไวนิล โฆษณาและเผยแพรขาวสารตาง

จํานวน 10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ เปนคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  และคาใชจายอื่น ๆ    ของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซม
วัสดุ ครุภัณฑตางๆ กองชาง

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา ดินสอ ฯลฯ                   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปน  คาวัสดุไฟฟ้าในการซอมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ                       เชน บันไดสไลค ครีมตัดสาย
ไฟ อุปกรณไฟฟ้าสาธารณะ  ฯลฯ  ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวและวัสดุที่ใชทําความสะอาด
อุปกรณ

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ น้ํามันทาไม
ทินเนอร แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต อิฐ หิน  ทราย กระเบื้อง   สังกะสี ตะปู ทอน้ํา และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ   ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาอะไหลรถยนต  เชน  ยางลอ  แบตเตอร
รี่    น้ํามันเบรก  น้ํามันเกียร  น้ํามันเคราอง  ฯลฯ
                    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายใหเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงตางๆที่ใชในกิจการงาน กอง
ชาง
                    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  กระดาษบันทึกขอมูลแผน
จัดเก็บขอมูล  ผาหมึก  สําหรับเครื่องพิมพ  และคาจัดซื้อ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

งบลงทุน รวม 55,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,000 บาท
ครุภัณฑสํารวจ

ครุภัณฑ/เครื่องมือที่ใชในการสํารวจตาง ๆ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาครุภัณฑในการสํารวจ  ออกแบบ  เชน เทปวัด
ระยะ ตลับเมตร ลอวัดระยะ ฯลฯ ที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานใน
การสํารวจตาง 
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คารักษาและบํารุงครุภณฑ จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเปนคา  ยางมะตอยสําเร็จรูป  ยางมะตอยน้ํา  ฯลฯ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดประชุมหรือสัมมนาในการดําเนินการจัดเวทีประชาคม
หมูบาน และตําบลในการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนา 4 ป และ
แผนอื่น ๆ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดประชุมหรือ
สัมมนาในการดําเนินการจัดเวทีประชาคมหมูบาน และตําบลใน
การจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถิ่น และแผนอื่น ๆ เชน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร คาเบี้ย
เลี้ยง  และคาใชจายอื่นๆ ในการจัดทําโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หนาที่  162
  ลําดับที่ 2
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โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ   ในกิจกรรมตางๆ เชน การฝกทบทวนลูกเสือชาว
บานเพื่อเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย โดยมีรายละเอียด เชน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาจาง
เหมารถ คาจัดซื้อธงตราสัญลักษณประจําพระองคตางๆ และคาใช
จายอื่นๆ ในการจัดทําโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หนาที่  162
  ลําดับที่ 1

โครงการอบรมสงเสริมการใชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมการ
ใชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  เชน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก คาจาง
เหมารถ และคาใชจายอื่นๆ ในการจัดทําโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนาที่  165
  ลําดับที่ 8
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาสามัคคีสี่วัยตานภัยยาเสพติด  อบต. บัวคอ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาสามัคคีสี่วัยตานภัย
ยาเสพติด อบต.บัวคอ  ประจําป 2563 ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (กอง
การศึกษาฯ) 

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา อบต
.   เชน ฟุตบอล  บาสเกตบอล  วอลเลยบอล   ตะกรอ  แบดมินตั
น  ปงปอง  ลูกฟุตซอล  และอุปกณกีฬาอื่น ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ (กองการศึกษาฯ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบุญผะเหวด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบุญผะเหวด
 ประจําป 2563  เชน คาจางเหมาตกแตงขบวนแหบุญผะเหวด
 , เครื่องเสียง , คาป้ายโครงการฯลฯ 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) 
หนาที่ 149   ลําดับที่ 25

โครงการปฏิบัติธรรมบานหนองบัว หมู 4 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปฏิบัติธรรมบาน
หนองบัว หมูที่ 4  ประจําป 2563   เชน คาจางเหมาอาหารและ
เครื่องดื่ม , คาเชาเครื่องเสียง ,คาป้ายโครงการ ฯลฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) 
หนาที่ 149     ลําดับที่ 24
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โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.บัวคอ จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบุญบั้งไฟ อบต.บัว
คอ ประจําป 2563 เชน จางเหมาตกแตงขบวน แหงบั้งไฟ , คา
จางเหมาเครื่องเสียงและเวทีพรอมตกแตงฯ , คาสถานที่ในการจัด
งาน ฯลฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) 
หนาที่ 148    ลําดับที่  21 

โครงการประเพณีสรงน้ําหลวงปู่ลูกแกว  สรงดอนเจาปู่ตา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประเพณีสรงน้ําหลวง
ปู่ลูกแกว  สรงดอนเจาปู่ตา ประจําป  2563  เชน  คารางวัล , คา
วัสดุอุปกรณในการจัดงาน , คาสถานที่  , คาเชาเครื่องเสียง ฯลฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) 
หนาที่ 147    ลําดับที่ 16

โครงการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นกิจกรรมตักบาตร
เทโว               อบต.บัวคอ

จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษสืบสาน
ประเพณีทองถิ่น  อบต.บัวคอ   (ตักบาตรเทโว)  ประจําป 25623
 เชน  คารางวัล , คาวัสดุอุปกรณในการจัดงาน , คาสถานที่  , คา
เชาเครื่องเสียง ฯลฯ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) 
หนาที่ 148    ลําดับที่ 20
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โครงการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นประกวด
สรภัญญะ อบต.บัวคอ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษสืบสาน
ประเพณีทองถิ่น อบต.บัวคอ   (ประกวด
สรภัญญะ) ประจําป 2563  เชน  รางวัลประกวด , คาวัสดุ
อุปกรณในการจัดงาน , คาสถานที่ ฯลฯ 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) 
หนาที่ 149 ลําดับที่ 23

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,099,788 บาท

งบลงทุน รวม 3,099,788 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,099,788 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางโรงจอดรถดานหลังกองชาง อบต.บัวคอ จํานวน 84,993 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางโรงจอดรถดานหลังกองชาง อบต.บัว
คอ  ตามแบบ   อบต. บัวคอกําหนด  ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561 -2565  หนาที่  120  ลําดับที่  251

คากอสรางถนน  คสล.  บานโคก  หมูที่  3 จากถนนลาดยางบาน
โคก โนนมี้ - ไปบานสวนออย

จํานวน 282,303 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  บานโคก  หมูที่  3   ขนาด
ความ
กวาง  4.00  เมตร  ยาว  140.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา  560  ตร.ม.  (ตามแบบ  อบต.บัวคอ)
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนาที่  76
  ลําดับที่  10
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คากอสรางถนน  คสล.  บานน้ําหนองคูณ  หมูที่  7 บานหนองคูณ - 
ไปบานโนนทอง

จํานวน 113,986 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. บานหนองคูณ หมูที่ 7 ขนาด
ความ
กวาง  3.00  เมตร  ยาว  75.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
มี
พื้นที่ไมนอยกวา  225  ตร.ม.  (ตามแบบ  อบต.บัวคอ)
ปารกฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หนาที่  81
 ลําดับที่  24

คากอสรางถนน  คสล.  บานโนนมี้  หมูที่  2 สายบานเลขที่  80 – 
บานเลขที่  144

จํานวน 172,514 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  บานโนนมี้  หมูที่  2 ขนาด
ความ
กวาง  5.00  เมตร  ยาว  65.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
มี
พื้นที่ไมนอยกวา  327.50  ตร.ม.  (ตามแบบ  อบต.บัวคอ)
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนาที่  75
  ลําดับที่  4

คากอสรางถนน  คสล.  บานหนองคอ  หมูที่  5 จากบานเลขที่ 140 
ถึงทางแยก

จํานวน 77,605 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  บานหนองคอ  หมูที่ 5
  ขนาด
กวาง  3.00  เมตร  ยาว  51.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
มี
พื้นที่ไมนอยกวา  153  ตร.ม.  (ตามแบบ  อบต.บัวคอ) ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนาที่  78  ลําดับ
ที่ 17
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คากอสรางถนน  คสล.  บานหนองคูณ  หมูที่  7 เสนบานหนองคูณ 
-ไปบานเหลาหนาด

จํานวน 181,519 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. บานหนองคูณ หมูที่ 7 ขนาด
ความ
กวาง  4.00  เมตร  ยาว  90.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
มี
พื้นที่ไมนอยกวา  360  ตร.ม.  (ตามแบบ  อบต.บัวคอ)
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หนาที่  80
 ลําดับที่ 23

คากอสรางถนน  คสล.  บานหนองบัว  หมูที่  4  สายจากบานเลขที่  
226  (รานหยาดซุปเปอร) - ถึงดอนปู่ตา

จํานวน 289,605 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล. บานหนองบัว หมูที่ 4 ขนาด
ความ       
กวาง 5.00   เมตร  ยาว  110.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา  550  ตร.ม.  (ตามแบบ  อบต.บัวคอ)
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565 หนาที่  77
 ลําดับที่ 13

คากอสรางถนน  คสล. บานน้ําจั้น  หมูที่  6 เสนทิศเหนือบานไป
สะพาน (ทางไปบานโรงบม)  ชวงที่  1

จํานวน 282,147 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. บานน้ําจั้น หมูที่ 6 ขนาดความ
กวาง  4.000  เมตร  ยาว  100.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา  560  ตร.ม.  (ตามแบบ  อบต.บัวคอ) ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565  หนาที่ 79  ลําดับ
ที่  20
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คากอสรางถนน  คสล. บานสวนออย  หมูที่ 8  ทิศตะวันตกบานจาก
แยกประปาหมูบาน -ไปบานโคก

จํานวน 290,998 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล. บานสวนออย หมูที่ 8 ขนาด
ความ
กวาง  4.00  เมตร  ยาว  140.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา  560  ตร.ม.  (ตามแบบ  อบต.บัวคอ) ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  หนาที่  82  ลําดับ
ที่  29

คากอสรางถนน  คสล.บานบัวคอ  หมูที่  1  ขางวัดขางทิศตะวันตก 
– ไปบานหนองหิน

จํานวน 282,147 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  บานบัวคอ  หมูที่ 1 ขนาด
ความ
กวาง  4.00  เมตร  ยาว  140.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา  560  ตร.ม.  (ตามแบบ  อบต.บัวคอ) ปรากฏ
คามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หนาที่ 74  ลําดับที่ 1

คากอสรางถนน คสล. บานโคก  หมูที่  9 สายจากบานโคก - ไปวัด
ป่าโคกพัฒนาราม

จํานวน 289,605 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  บานโคก  หมูที่  9 ขนาด
ความ
กวาง  5.00  เมตร  ยาว  110.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา  550  ตร.ม.  (ตามแบบ  อบต.บัวคอ) ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565  หนาที่  83  ลําดับ
ที่  32
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คากอสรางถนน คสล. บานบัวคอ หมูที่ 10 รอบป่าชาบานบัวคอ -ไป
บานน้ําจั้น

จํานวน 282,147 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  บานบัวคอ หมูที่ 10  ขนาด
ความ
กวาง  4.00  เมตร  ยาว  140.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
มี
พื้นที่ไมนอยกวา  560  ตร.ม.  (ตามแบบ  อบต.บัวคอ) ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565  หนาที่  85  ลําดับ
ที่ 36

คากอสรางถนน คสล.บานหนองคอ หมูที่ 5 จากบานเลขที่126 - ถึง 
ถนน คสล. เดิม

จํานวน 88,553 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  บานหนองคอ  หมูที่ 5
  ขนาด
กวาง  3.50  เมตร  ยาว  50.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
มี
พื้นที่ไมนอยกวา  175  ตร.ม.  (ตามแบบ  อบต.บัวคอ) ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนา 78 ลําดับที่ 16

คากอสรางรางระบายน้ํา  บานโนนมี้  หมูที่  2  จากขางถนนสาย
รานคาชุมชน - ไปเชื่อมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 77,816 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา  คสล.  บานโนนมี้  หมู
ที่  2 
ขนาด  0.50 x 0.50  ม. พรอมฝาปด  คสล.ความยาว  64  ม
.  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565  หนาที่ 74
  ลําดับที่  3
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คากอสรางรางระบายน้ํา  บานหนองคอ  หมูที่  5  จากบานเลขที่  
86  ถึงบานเลขที่  128

จํานวน 77,010 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา  คสล.  บานหนองคอ หมู
ที่  5 
ขนาด  0.50 x 0.50  ม. พรอมฝาปด  คสล.ความยาว  64  ม
. พรอม
วางทอระบายน้ําขนาด  ศก.  0.40  ม.  จํานวน  11  ทอน 
(ตามแบบ  อบต.บัวคอ) ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 -2565 หนา 79  ลําดับที่ 19 

คากอสรางโรงจอดดานหนาอาคารกองชาง  อบต.บัวคอ จํานวน 69,070 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางโรงจอดรถดานอาคารกองชาง อบต.บัว
คอ ตามแบบ อบต.บัวคอกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนาที่ 120  ลําดับที่  250

คากอสรางโรงจอดรถน้ํา อบต.บัวคอ จํานวน 81,025 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางโรงจอดรถน้ํา อบต.บัวคอ  ตามแบบ อบต
.บัวคอกําหนด  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
. 2561 - 2565  หนาที่ 120    ลําดับที่  250 

คาเทพื้นคอนกรีตปรับปรุงโรงรถเดิมดานหลังที่ทําการ อบต.บัวคอ จํานวน 76,745 บาท

เพื่อจายเปนคาเทพื้นคอนกรีตปรับปรุงโรงรถเดิมดานหลังที่ทํา
การ อบต.บัวคอตามแบบ อบต.บัวคอ  ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565 หนาที่ 120  ลําดับที่  250
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการทองถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สรางป่า 
รักษน้ํา”

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการทองถิ่นอาสาปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สรางป่า รักษน้ํา” เชน เชน การ
ปรับปรุงและบํารุงรักษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การ
สรางและบํารุงรักษาฝายกักเก็บน้ํา สระน้ําสาธารณะ การสราง
ภาชนะกักเก็บน้ําขนาดใหญ (WATER BANK) กิจกรรมการปลูก
ป่าเพื่อเพิ่มสีเขียว โดยมีรายละเอียด เชน คาจัดซื้อพันธุกลาไม คา
จางเหมาในการขุดหลุม/อุปกรณปลูก/ไมค้ํา คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้าย และคาใชจายอื่นๆ ในการจัดทําโครงการ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 67 คุม
ครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม และ ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนาที่   165
   ลําดับที่ 9
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  เชน คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร คาเบี้ยเลี้ยง คา
เชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนาที่  166
  ลําดับที่ 10

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,873,290 บาท

งบกลาง รวม 8,873,290 บาท
งบกลาง รวม 8,873,290 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเปนรายป โดยตั้งจายใน
อัตรารอยละ 0.2ของคาจางโดยประมาณทั้งป

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,700,400 บาท

เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  แยกตามชวงอายุ  60-69 ป จํานวน  565
  ราย,  70-79 ป จํานวน  239  ราย,80-89 ป จํานวน  71
  ราย,  90 ปขึ้นไป จํานวน  4  ราย  รวม 879
 ราย    จํานวน  6,700,400  บาท  เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพให
แกผูสูงอายุ  ที่มีคุณสมบัติครบ  ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูมีสิทธไดรับเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ   
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,600,000 บาท

เงินเบี้ยยังชีพผูพิการ  จํานวน 157 ราย เพิ่ม
ใหม 10 ราย  รวม 167 ราย   จํานวน  1,600,000   บาท เพื่อ
จายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการ  ที่มีคุณสมบัติครบ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผู
พิการ ผูมีสิทธไดรับเบี้ยยังชีพผูพิการ   

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 48,000 บาท

เงินเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส  จํานวน 5 ราย เพิ่ม
ใหม  3 ราย  รวม  8 ราย        จํานวน     48,000   บาท  เพื่อ
จายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดส  ที่มีคุณสมบัติ
ครบ  ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจาย
เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส ผูมีสิทธไดรับเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส   

สํารองจาย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น  ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง ดังนี้
-เงินสํารองจายเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน กรณีได
รับภัยพิบัติจากสาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และสาธารณ
ภัยอื่นๆ เสนทางคมนาคม อาคารสถานที่บาน
เรือน วัด โรงเรียน สถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลบัวคอ และที่ประชาชนไดรับความเดือดรอน
- เงินสํารองจายเพื่อแกไขปญหาเมื่อเกิดความจําเปน โดยไมได ตั้ง
งบประมาณรองรับไวหรือใชตายนโยบายของรัฐบาล มติคณะ
รัฐมนตรี ยุทธศาสตรของจังหวัดและตามแผนพัฒนาของ องคการ
บริหารสวนตําบลในกรณีเรงดวนหากไมไดดําเนินการจะเกิดความ
เสียหายเดือดรอนแกประชาชน 

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบหลักกองทุนประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น/พื้นที่ ตําบล
บัวคอ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่  

วันที่พิมพ : 29/6/2564  11:15:11 หนา : 60/61



เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 169,890 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่น  (กบท
.) โดยตั้งจายในอัตรารอยละ 1 ของงบประมาณรายจาย ประจําป
และงบประมาณรายจายเพิ่มเติมกรณีจายจากรายได  ไมรวมราย
รับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  
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