
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ

อําเภอ เมืองมหาสารคาม   จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,514,780 บาท

งบบุคลากร รวม 5,929,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,484,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล/รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล แยกเปน
-เงินเดือนนายองคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว 244,800
 บาท -เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกนายกองคการบริหารสวน
ตําบล   จํานวน1อัตราๆละ 20,400 บาท/เดือนจํานวน 12 เดือน 
-เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลตั้งไว 269,280
  บาท-เพื่อจายเปนเงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล   จํานวน2 อัตราๆ ละ11,220บาท/เดือนจํานวน12 เดือน  
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล แยกเปน  
- เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ตั้งไว  21,000  บาท
-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของ นายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน1อัตราๆละ1,750 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
ตั้งไว  21,000  บาท
-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของ   นายกองคการบริหาร
สวนตําบลจํานวน1อัตราๆละ1,750บาท/เดือนจํานวน12 เดือน
- เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ตั้งไว  21,120  บาท
-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ ของรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลจํานวน2 อัตราๆละ 880บาท/เดือน จํานวน12 เดือน

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเปน เงินเดือนของเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลจํานวน1อัตราๆ ละ7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,800,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก
- ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวน1อัตราๆ
ละ  11,220บาท/เดือนจํานวน12เดือนเปนเงิน134,640บาท  
- รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวน1
อัตราๆ ละ  9,180บาท/เดือนจํานวน12เดือนเปนเงิน110,160
บาท  
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 17
  อัตราๆ ละ  7,200 บาท/เดือน จํานวน  12  เดือน
เปนเงิน  1,468,800   บาท  
- เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน1อัตราๆ
ละ7,200บาท/เดือนจํานวน12เดือนเปนเงิน86,400บาท  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,445,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,380,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานใหกับพนักงานสวนตําบลในหนวย
งานสํานักงานปลัดฯ ดังนี้
 - ปลัดองคการบริหารสวนตําบลจํานวน1ตําแหนง(12 เดือน)
 -รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลจํานวน1ตําแหนง(12เดือน)
 -หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1
 ตําแหนง (12เดือน)
- นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการจํานวน 1 ตําแหนง (12 เดือน)
-  นิติกรชํานาญการ  จํานวน 1 ตําแหนง (12 เดือน)
-  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ จํานวน  1
 ตําแหนง (12 เดือน)
-  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการจํานวน 1 ตําแหนง (12 เดือน)
-  เจาพนักงานธุรการชํานาญงานจํานวน 1 ตําแหนง (12 เดือน)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ เงินคาตอบ
แทนรายเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆ ดังนี้
- คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับ
กลางในอัตราเดือนละ7,000บาท จํานวน12 เดือน เปน
เงิน  84,000  บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบลใน
ตําแหนง  ดังนี้ 
- ปลัดองคการบริหารสวนตําบลในอัตราเดือนละ7,000
บาท  จํานวน12เดือน เปนเงิน84,000  บาท   
-รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลในอัตรา
เดือนละ3,500บาทจํานวน12เดือนเปนเงิน42,000บาท  
- หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ3,500บาท จํานวน12เดือน เปนเงิน42,000บาท   

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 527,400 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 269,280 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางสํานักงาน
ปลัดฯ      ดังนี้  
- พนักงานขับรถยนต(ตามภารกิจ)จํานวน1ตําแหนง (12 เดือน)
- ยาม (ทั่วไป)  จํานวน  1  ตําแหนง  (12  เดือน)  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 16,380 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางชั่วคราวในหนวยงานสํานักงานปลัดฯ
จํานวน 2 ตําแหนง  (12 เดือน)  

วันที่พิมพ : 29/6/2564  10:59:31 หนา : 4/60



งบดําเนินงาน รวม 1,510,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แก อปท. ตามที่ไดรับมอบหมาย และเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป) สํานักงานปลัดฯ 
-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป, คาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  และคณะกรรมการกําหนดราคา
กลางงานกอสรางที่ไดรับแตงตั้ง  ตามระเบียบฯ  และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ   ใหแกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  ผูมี
สิทธิไดรับเงินดังกลาว  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
- คาตอบแทนคณะกรรมการ/เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในการเลือก
ตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  

คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูเพื่อชําระ
ราคาบานของพนักงานสวนตําบล

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสํานักงาน
ปลัดฯ /นายก อบต. ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  

ค่าใช้สอย รวม 720,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางจัดทําเวปไซต คาดูแลปรับปรุงขอมูล คาเชาพื้นที่ฯ จํานวน 10,000 บาท
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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

คาจางเหมาบริการบุคคลผูชวยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน 84,000 บาท

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 42,000 บาท

คาใชจายในการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง จํานวน 20,000 บาท

คาธรรมเนียม คาใชจายในการดําเนินการฟ้องคดี และคาใชจาย  ใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา

จํานวน 40,000 บาท

คาวารสาร เอกสารวิชาการ และสิ่งพิมพสื่อโฆษณา จํานวน 10,000 บาท
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดยแยกเปน
1.คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลใหตั้งงบประมาณ
ไดไมเกินปละ1% ของรายไดจริงของปงบประมาณที่ลวงมา ให
เบิกจายไดในภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไวตามอัตรา
ที่กําหนดและตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง โดยคํานึงถึงความจําเปน
และประหยัดและใหใชหลักฐานการจายเงินตามรายการคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจายเงินโดยมีเจาหนาที่ที่เกี่ยว
ของในการดําเนินงานเปนผูรับรองการจาย  
2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  คารับรองกิจการงานสภา
และผูเขารวมประชุมสภา และคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ซึ่ง
เปนวันสําคัญของทางราชการ คาพิธีเปดอาคารตาง ๆ คาใชจาย
ในงานรัฐพิธีตาง ๆ และพิธีทางศาสนา 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 150,000 บาท

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

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนและคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช
จายอื่น ๆ ของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง สํานักงานปลัดฯ คณะผู
บริหาร  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในการฝก
อบรมซึ่งดําเนินการเองหรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของเปนผู
ดําเนินการ รวมถึงผูที่กระทรวงมหาดไทยสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
ใหกับองคการบริหารสวนตําบลบัวคอ หรือผูที่องคการบริหารสวน
ตําบลบัวคอสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหกับองคการบริหารสวน
ตําบลบัวคอและสามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จากองคการบริหารสวนตําบลบัวคอไดตามระเบียบที่เกี่ยวของ 
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โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองคกรและ
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

โครงการ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมผูบริหาร/ สอ.บต./พนักงาน 
และพนักงานจาง ลูกจาง ของ อบต.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
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โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

จํานวน 10,000 บาท

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

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 

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน  เพื่อเปน
คาจัดซื้อวัสดุตาง ๆ  ที่จําเปนตองใชในสํานัก
งาน เชน กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา ดินสอ ธงตราสัญลักษณตาง ธง
ชาติ ผาสีใชประดับงานพิธีตางๆ เกาอี้พลาสติก ฯลฯ  
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนวัสดุงานบานงานครัวและวัสดุที่ใชทําความสะอาด
อุปกรณอื่นๆ ฯลฯ 

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง 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 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงตาง ๆ ฯลฯ   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

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

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  กระดาษบันทึก
ขอมูล  แผนจัดเก็บขอมูล  ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ ปลั๊ก
ไฟ แผนกรองแสง แผงแป้นพิมพ เมาส เมนบอรด และคาจัดซื้อ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 410,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าขององคการบริหารสวนตําบล และสถานที่
อยูในความรับผิดชอบของ อบต.เชน ศูนยอปพร.
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 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 คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม คาบริการในระบบอินเตอรเน็ต HI – SPEED และ
คาบริการอื่นๆ   

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาซอมแซมปรับปรุงหองน้ําอาคารสํานักงาน อบต.บัวคอ ปรับปรุง
ระบบประปา ทอน้ําทิ้ง ทอน้ําเสียภายในอาคารที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลบัวคอ

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมปรับปรุงหองน้ําอาคารสํานักงาน อบต
. บัวคอ คาปรับปรุงระบบประปา ทอน้ําทิ้ง ทอน้ําเสียภายใน
อาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบัวคอ

วันที่พิมพ : 29/6/2564  10:59:31 หนา : 12/60



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

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลหวยแอง จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลหวย
แอง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ตามโครงการขอรับการ
สนับสนุนเพื่อจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ อําเภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่  155
  ลําดับที่  21

งานบริหารงานคลัง รวม 3,078,280 บาท
งบบุคลากร รวม 2,500,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,500,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,243,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลกองคลังปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานคลัง(กองคลัง)แยกเปน
- 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)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีระดับชํานาญการ
พิเศษ จํานวน  1 คน (12  เดือน)ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไปงานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนงผูอํานวยการกองคลังจํานวน1คน(12
 เดือน) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 172,680 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผู
ชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายไดจํานวน1ตําแหนง(12 เดือน)ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 476,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 132,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป,คาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  และคณะกรรมการกําหนดราคา
กลางงานกอสรางที่ไดรับแตงตั้ง  ตามระเบียบฯ  และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ   ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ผูมี
สิทธิไดรับเงินดังกลาว  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง(กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล  และผูปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)

คาเชาบาน จํานวน 57,600 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูเพื่อชําระ
ราคาบานของพนักงานสวนตําบลปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไปงานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 254,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการงานบันทึกขอมูล จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการงานบันทึกขอมูล  และงานอื่น ๆ
  ที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 1คน (12 เดือน)
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่  10
 กรกฎาคม  2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตาง ๆ  และคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ  สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และ
คาใชจายอื่น ๆ ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  ใน
การฝกอบรมซึ่งดําเนินการเองหรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของเปน
ผูดําเนินการงานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลบัวคออําเภอ
เมือง  จังหวัดมหาสารคาม เชน คาจัดทําแผนที่แมบท คาเดิน
สํารวจภาคสนามคาวัสดุ  อุปกรณ  ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.  2550  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หนา 154  ลําดับที่  16
                       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง  (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุตาง ๆ  ที่จําเปนตองใชในสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน คาป้ายไวนิล  ฯลฯ
  งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร น้ําหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก  แป้น
พิมพ เมาส ฯลฯ งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 101,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 101,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานัก
งาน(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา19นิ้ว)จํานวน1เครื่อง ๆ
 ละ  17,000  บาทโดยมีคุณลักษณะดังนี1้. มีหนวยประมวลผล
กลาง  (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4  core)มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา  3.1  GHz  หรือดี
กวา  จํานวน  1  หนวย2.หนวยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหนวย
ความจําแบบ  Cache  Memory  รวมในระดับ  (Level)  เดียว
กัน  ขนาดไมนอยกวา  4  MB  
3. มีหนวยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา4 GB  
4. มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกวา  ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1TB หรือ ชนิด  Solid  State  Driveขนาดความจุไม
นอยกวา250 GBจํานวน1 หนวย 
5. มี  DVD-RW  หรือดีกวา  จํานวน  1  หนวย 
6. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network interface)
แบบ10/100/1000Base-Tหรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา1ชอง 
7.  มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกวา  ไม
นอยกวา  3  ชอง 
8.  มีแป้นพิมพและเมาส 
9.  มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  19  นิ้ว  จํานวน  1  หนวย
 -  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท.0808.2/ว  1134
ลงวันที9่มิถุนายน2558
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หนา174 ลําดับที่  4
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เครื่องปรับอากาศ จํานวน 28,600 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  (แบบแยกสวน)  แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน ขนาด  18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ๆ
  ละ28,600 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี1้.ขนาดที่กําหนดเปน
ขนาดไมต่ํากวา  18,000  บีทียู 2.ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวม
คาติดตั้ง  3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความ
เย็น ขนาดไมเกิน 40,000  บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5          
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท.0808.2/ว  1134ลง
วันที9่มิถุนายน2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  174
  ลําดับที่  4                     

เครื่องพิมพเลเซอร 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.  มีความ
ละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  1,200 x 1,200  dpi 2.  มีความ
เร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ  A4  ไมนอยกวา  38  หนาตอ
นาที  (ppm)  
3.  สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
4.  มีหนวยความจํา  (Memory)  ขนาดไมนอยกวา  256  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  สามารถใชงาน
ผานเครือขายไรสายWi-Fi(IEEE 802.11b,g,n)ได 
7.  มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  250  แผน 
8.  สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ  Custom
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท.0808.2/ว1134ลง
วันที9่มิถุนายน2558
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา174
 ลําดับที่  4
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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 3. คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (มอก.) 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134ลง
วันที9่มิถุนายน2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 หนา174ลําดับที่  4                    

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
งานบริหารงานคลัง(กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 520,680 บาท

งบบุคลากร รวม 435,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 435,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 266,760 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,500 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) และเงินเพิ่ม
อื่นๆ 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 153,840 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 11,580 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 1 ตําแหนง  (12 เดือน) 

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่
ไดรับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาลงทะเบียนและคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ จํานวน 20,000 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)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 184,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 184,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 154,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย   
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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

โครงการฝกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายในโครงการฝกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. (2561 -2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หนาที่ 2 ลําดับที่ 1
-หนังสือกรมปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว440 ลง
วันที่ 13 กุมภาพันธุ 2563

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  
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,316,980 บาท

งบบุคลากร รวม 583,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 583,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 382,560 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานใหกับพนักงานสวนตําบลในกอง
การศึกษาตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน  1
  อัตรา(12 เดือน)
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
จํานวน1 อัตรา (12  เดือน)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 138,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจในหนวย
งาน ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ
จํานวน1ตําแหนง (12 เดือน)  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 21,420 บาท

-เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจใน
หนวยงานตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานงานธุรการ
จํานวน 1 อัตรา  ( 12 เดือน )  
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งบดําเนินงาน รวม 234,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 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
ผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงาน และผูปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรในกองการศึกษา 
ค่าใช้สอย รวม 134,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการทั่วไป จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียน และคาใชจาย
อื่น ๆ ของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง แผนงานการศึกษา  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปน คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน แผนงานการ
ศึกษา กองการศึกษาฯ

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

-เพื่อจายเปนคาวัสดุตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานัก
งาน เชน  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา ดินสอ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนจัดเก็บ
ขอมูล  สําหรับเครื่องพิมพ  และคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ    

งบลงทุน รวม 99,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

พัดลมโคจร ติดเพดาน จํานวน 9,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน จํานวน 6 ชุด ๆ
 ละ 1,500 บาท  

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาซอมแซม/บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  2  แหง

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซม/บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ของ
กองการศึกษาฯและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  2  แหง   

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 60,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก

ติดเหล๊กดัดอาคารเรียน ศพด.โนนมี้ จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาติดเหล็กดัดอาคารเรียน ศพด.โนนมี้ ( ตาม
แบบ อบต.บัวคอกําหนด)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. (2561-2565) หนาที่ 105
 ลําดับที่ 103
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,400,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกสถานศึกษาในพื้นที่ อบต.บัวคอ  
จํานวน  4  แหง

จํานวน 1,400,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกสถานศึกษาใน
พื้นที่ อบต.บัวคอจํานวน 4 แหง ในภาคเรียนที่ 2/2563 และภาค
เรียนที่ 1/2564จํานวน  200  วัน ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษาฯ)   ดังนี้
1.) สถานศึกษาโรงเรียนบานโคกบัวคอ    
2.) สถานศึกษาโรงเรียนบานหนองบัวโนนมี้    
3.) สถานศึกษาโรงเรียนบานหนองคอสวนออย    
4.) สถานศึกษาโรงเรียนบานหนองคูณน้ําจั้น  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,136,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,297,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,297,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 863,400 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานครู (เงินอุด
หนุน) ตําแหนง ครู จํานวน  3  ตําแหนง  ( 12 เดือน )  

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะครูชํานาญการใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงครูชํานาญการ คศ.2จํานวน1อัตรา(12 เดือน)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 359,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานจางตามภารกิจกองการ
ศึกษาฯ  แยกเปน
- เงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ(เงินอุด
หนุน) ตําแหนง ผูดูแลเด็ก จํานวน 1 ตําแหนง     
- เงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูดูแล
เด็ก จํานวน 2 ตําแหนง
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 33,500 บาท

-เพื่อจายเปนคาเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ  กองการศึกษาฯ  จํานวน 3 คน 

งบดําเนินงาน รวม 1,839,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรในกองการ
ศึกษา ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก (เงินอุดหนุน)  จํานวน 3 ตําแหนง 

ค่าใช้สอย รวม 939,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาถายเอกสารและเขาเลมแผนทั้ง  3 แผนและสมุดบันทึก
สุขภาพเด็กไทย  สมุดรายงานประจําตัวเด็ก ของ ศพด.  2 แหง

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาถายเอกสารและเขาเลมแผนทั้ง 3 แผน
และสมุดบันทึกสุขภาพเด็กไทยสมุดรายงานประจําตัวเด็กของ
ศพด.  2 แหง                                                  

คาจางเหมาทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง จํานวน 168,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 2 แหง  

คาจางเหมาบริการผูชวยครูผูดูแลเด็ก  ศพด.บานโคกบัวคอ  จํานวน 
1 อัตรา

จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการผูชวยครูผูดูแลเด็ก  ศพด.บานโคก
บัวคอ จํานวน 1 อัตรา 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ อบต.บัวคอ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ อบต.บัวคอ ประจําป 2564 เชน ของรางวัลสําหรับเด็ก
กิจกรรมตางๆเชน ดินสอ สมุด ปากกา 
คาจางเวทีและเครื่องเสียง , คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 
หนาที่ 142   ลําดับที่ 1

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกคาจัดการเรียนการ
สอน  (รายหัว) 
(เงินอุดหนุน)

จํานวน 225,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน/รายหัวอัตราคนละ1,700
บาท/คน/ปการศึกษาใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2แหงตั้ง
ไว 145,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณ
การเรียนและคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2
 แหง ตั้งไว 80,000 บาท

สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจายเปนคาจางเหมา
ประกอบอาหารกลางวันใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง (เงินอุด
หนุน)

จํานวน 402,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา เพื่อจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันใหแกศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง 
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ค่าวัสดุ รวม 870,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถวย ชาม จาน แกวน้ํา ชอน สอม น้ํายา
ลางจาน น้ํายาทําความสะอาดหองน้ํา น้ํายาเช็ดกระจก
ไมกวาด ถังแก๊สหุงตมพรอมอุปกรณครบชุด
และอุปกรณอยางอื่นที่ใชสําหรับงานบานงานครัว ฯลฯ 
เพื่อใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวคอ 

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 850,000 บาท

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

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,294,840 บาท

งบบุคลากร รวม 723,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 723,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 448,920 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานใหกับพนักงานสวนตําบลในหนวย
งานกองสาธารณสุขฯ แยกเปนเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ จํานวน1
ตําแหนง(12 เดือน)        

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล
ในตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯจํานวน1คน 
(12 เดือน)  
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 232,920 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจกอง
สาธารณสุขฯ แยกเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนง ผู
ชวยนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ จํานวน 1 ตําแหนง ( 12 เดือน )  
 

งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 140,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป,  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  และคณะกรรมการกําหนดราคา
กลางงานกอสรางที่ไดรับแตงตั้ง  ตามระเบียบฯ  และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ   ใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ผูมี
สิทธิไดรับเงินดังกลาว  
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลบัวคอ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข (กอง
สาธารณสุขฯ )  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําพนักงานขององคการบริหาร
สวนตําบลบัวคอ 

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ อบรม ประชุม และสัมมนาของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง ฯลฯ 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑใน
กองสาธรณสุข เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพนหมอกควัน 

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
 เชน กระดาษ กระดาษเขียนแบบ
แมพิมพ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด ตรายาง
ขาตั้ง เทปใสและตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อพนหมอกควัน          

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปน
 -  คาจัดซื้อน้ํายาเคมีพนยุง 
 -  คาจัดซื้อทรายอะเบท     
 -  คาจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบาน และยาควบคุมกําเนิดสุนัข
และแมว 
 -คาจัดซื้อเจลแอลกอฮอล
 -คาจัดซื้อสเปรยแอลกอฮอล
 -คาจัดซื้อแอลกอฮอลใชพนฆาเชื้อ
 -คาจัดซื้อสเปรยพนยุงกระป๋อง
 -คาจัดซื้อ ไอแพ็ค(ICE PACK)คือวัสดุพลาสติกที่มีเจลขางในใช
เก็บในตูเย็นระบบลูกโซความเย็น
 -คาจัดซื้อ ดาตา ล็อคเกอร คืออุปกรณบันทึกอุณหภูมิในตูเย็น
ระบบลูกโซความเย็น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก ตลับผง
หมึก เครื่องพิมพ กระดาษตอเนื่อง ปลั๊กไฟ แป้น
พิมพ เมาส ปริ๊นเตอร  สวิตชิ่งบ๊อกซ  แบตเตอรี่  คอมพิวเตอร
โน๊ตบุ๊คและโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวร  หมึกเครื่องปริ๊น
 ฯลฯ  
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งบลงทุน รวม 1,166,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,166,000 บาท
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถกูชีพพยาบาลฉุกเฉิน EMS (กระบะ) จํานวน 1,100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถกูชีพพยาบาลฉุกฌฉิน EMS ประจํา อบต
.บัวคอ รายละเอียดคุณลักษณะรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๒โดยมีคุณลักษณะโดย
สังเขป ดังนี้
-รถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา ๒,๔๐๐ ซีซีหรือมีกําลังเครื่องยนตไมนอยกวา ๑๑๐ กิโลวัตต
-เครื่องยนตดีเซล ๔ สูบ พรอมอุปกรณตามมาตรฐาน
-มีประตูดานหลัง ปด-เปด สําหรับยกเตียงผูป่วยเขา-ออก
-มีตูเก็บทอ บรรจุก๊าซไมนอยกวา ๒ ทอ ที่แขวนน้ําเกลือ
-หองพยาบาลมีตูใสอุปกรณและเวชภัณฑ
-มีวิทยุคมนาคม VHF/FM ๒๕ วัตตพรอมอุปกรณ
-เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพรอมเครื่องขยายเสียง
-คุณลักษณะอุปกรณทางการแพทยประกอบ
(๑)เตียงนอนโลหะผสม แบบมีลอเข็น ปรับเปนรถเข็นได
(๒)ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับเด็กและผูใหญ
(๓)เครื่องสองกลองเสียงและเครื่องดูดของเหลวใชกับไฟรถยนต
(๔) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
(๕) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
(๖) ชุดเฝือกลม
(๗) ชุดใหออกซิเจน แบบ Pipe Line สําหรับสงทอก๊าซ
(๘) อุปกรณดามหลังชนิดสั่น
(๙) เกาอี้เคลื่อนยายผูป่วยชนิดพับเก็บได
(๑๐) ครอบหลังคาทรงสูงพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(ราคาตามเกณฑมาตรฐานครุภัณฑ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 
หนา ๑๘ ขอ ๘.๗)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท0808.2/ว  1134ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 หนา18ลําดับที่ 5
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ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องพนหมอกควน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเครื่องพนหมอกควันจํานวน1เครื่องตามมาตรฐาน
ครุภัณฑคุณสมบัติเครื่องพนหมอกควัน
1.เครื่องพนหมอกควันที่ใชระบบสตารทเครื่องยนตได 2
 ระบบ กดปุ่มสตารทอัตโนมัติและแบบสูบลมดวยมือ จึงทําให
สะดวกในการใชงาน
2.คารบูเรเตอร เปนระบบปรับน้ํามันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ โดยไมตอง
หมุนปรับปุ่มน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อหาสัดสวนน้ํามันเชื้อเพลิงกับ
อากาศ
3.ถังน้ํายาเคมีวัสดุ PE ทนทานตอการกัดกรอนของน้ํายาเคมีและ
แสงแดดไดเปนอยางดี ถังน้ํามัน ทอพนหมอกควัน ทอพนละออง
ฝอย และทอระบายความรอนทําดวยโลหะที่ไมเปนสนิม
4.มีน้ําหนักเบา สะดวกในการใชงาน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เครื่อง
มือขนาดใหญเขาไปปฏิบัติการไมสะดวก
5.สามารถใชพนสารเคมี ทั้งระบบหมอกควันและระบบละออง
ฝอยละเอียด(ยูแอลวี)เพื่อป้องกันและกําจัดแมลงพาหนะนําโรคสู
คนและสัตวเลี้ยง ตลอดจนแมลงศัตรูพืชและโรคพืช (เฉพาะ
รุน 150FU และ 150AFU)
6.เปนเครื่องพนที่ไดรับเครื่องหมายรับรองคุณภาพการ
ผลิต ISO 9001 และไดรับการรับรองเครื่องหมายสินคาคุณภาพ
ความปลอดภัย EC
7.ระบบปดน้ํายาเคมี เปนระบบปดอัตโนมัติเมื่อหยุดการทํางาน
ของเครื่องยนต (เฉพาะรุน 150AFU )
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0808.2/ว  1134ลง
วันที9่มิถุนายน2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2หนา18 ลําดับที5่
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

ตูเย็น จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อตูเย็นประตูเดียว ขนาด 5.2 คิว จํานวน1เครื่อง 
ตามคุณลักษณะ มาตรฐานครุภัณฑ
1.ขนาดที่กําหนดเปนความจุภายในขั้นต่ํา
2.เปนรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร5ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย
3.การจัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นใหพิจารณาถึงการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าดวย นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคา
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0808.2/ว  1134ลง
วันที9่มิถุนายน2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ฉบับที2่หนา18 ลําดับที5่
                     

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,094,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,094,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,094,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการดูแลหวงใยใสใจสุขภาพผูสูงอายุ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายในโครงการดูแลหวงใยใสใจสุขภาพผูสูงอายุ  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น  (กองสาธารณสุขฯ )
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.(2561–2565)
หนาที่136 ลําดับที่ 50
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549
 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
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โครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายในโครงการตามแนวพรราชดําริดานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
(กองสาธารณสุขฯ )

โครงการธนาคารขยะ จํานวน 204,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการธนาคารขยะตําบลบัว
คอ พัฒนากระบวนการดําเนินงานการบริการจัดการขยะใน
ชุมชน/โรงเรียน/วัด ลดปริมาณขยะที่ตองนําไปกําจัดใน
ชุมชน/โรงเรียน/วัด     แยกเปน
-คาจางเหมาผูดูแลงานกองทุนเปลี่ยนขยะเปนทองคุมครองครอบ
ครัว/รับซื้อขยะ/ขายขยะ/จัดทําขอมูล/จัดทําบัญชี/ดูแลฐานขอมูล
สมาชิก จํานวน 2 คนๆละ 12 เดือนๆละ 7,000 บาทเปน
เงิน 168,000 บาท
-คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน เปนเงิน 10,000 บาท
-กิจกรรมอบรมฟื้นฟูความรูคณะกรรมการธนาคารขยะเปน
เงิน 10,000 บาท
-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะทํางานและคณะกรรมการธนาคาร
ขยะบัวคอเปนเงิน  16,000 บาท

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเฝ้าระวังป้องกันการมีเพศสัมพันธกอนวัย
อันควรของเยาวชนตําบลบัวคอ

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายในโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเฝ้าระวังป้องกันการมีเพศ
สัมพันธกอนวัยอันควรของเยาวชนตําบลบัวคอ
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.(2561–2565)
หนาที่  135 ลําดับที่  46
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549
 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
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โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสรางสุขภาพและภาคีเครือขาย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายในครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสรางสุขภาพและภาคี
เครือขาย ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น  (กองสาธารณสุขฯ )
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.(2561–2565)
หนาที่ 129 ลําดับที่ 14
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549
 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

โครงการรณรงคควบคุมป้องกันโรคระบาดในชุมชน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายในโครงการรณรงคควบคุมป้องกันโรคระบาดในชุมชน 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น  (กองสาธารณสุขฯ )
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.(2561– 2565)
 หนาที่  130   ลําดับที่ 17

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาและเงินอุด
หนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาตามพระปณิธาน ศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายในโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ้า
จุฬาภรวลัยลักษณอัครราชกุมารีปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.(2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที2่หนาที่12
-ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.2549
 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
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โครงการหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน EMS จํานวน 450,000 บาท

-เพื่อจายในโครงการหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน EMS เปน
เงิน 660,000 บาท  แยกเปน 
-คาวัสดุอุปกรณ    เปนเงิน 20,000 บาท
-คาประชาสัมพันธ   เปนเงิน 10,000 บาท
-กิจกรรมอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มจํานวนในพื้นที่
เปนเงิน 20,000 บาท
-คาน้ํามัน     เปนเงิน 40,000 บาท
-คาจางเหมาพนักงานกูชีพจํานวน 12 เดือนๆละ 45,000 บาท 
เปนเงิน 360,000บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,023,780 บาท

งบบุคลากร รวม 804,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 804,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 597,120 บาท

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

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
จํานวน1คน(12เดือน)  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 159,840 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน  1 อัตรา
- ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน   จํานวน  12  เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 5,820 บาท

-เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา                             
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งบดําเนินงาน รวม 219,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557, คาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 และคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง ที่ไดรับ
แตงตั้งตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู
ประกอบการ  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลางงาน
กอสราง ใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ผูมีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ของ อบต.บัวคอ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล 
ค่าใช้สอย รวม 134,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบุคคลบริการงานธุรการ จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลบริการงานธุรการ
จํานวน 1  คน    
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ สําหรับเปน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคา
ใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ อบรม ประชุม และ
สัมมนา  ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ฯลฯ   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ                             

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
 เชน กระดาษ กระดาษเขียนแบบ
พิมพ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  ยางลบ ไมบรรทัด ธงชาติ ธงเฉลิมพระ
เกียรติ ตรายาง ขาตั้ง เทปใสและตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณป้ายไวนิลใชประชาสัมพันธ
กิจการขององคการบริหารสวนตําบล  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก ตลับผง
หมึก เครื่องพิมพ  กระดาษตอเนื่อง ปลั๊กไฟ แป้น
พิมพ เมาส พริ้นเตอร สวิตชิ่งบ๊อกซ และโปรแกรมคอมพิวเตอร
หรือซอฟแวร ฯลฯ  
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสภาเด็กและเยาวชนทําดีเพื่อสังคม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสภาเด็กและเยาวชนทําดีเพื่อ
สังคม แผนงานสังคมสงเคราะห 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 137 ลําดับที่ 5

โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูง
อายุ แผนงานสังคมสงเคราะห 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับ การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561–2565) หนาที่ 137ลําดับที่ 3 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูพิการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผูพิการ 
แผนงานสังคมสงเคราะห 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 137 ลําดับที่ 1
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและสรางความเขมแข็งในครอบ
ครัว

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมพัฒนาสตรีและครอบ
ครัว แผนงานสังคมสงเคราะห
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561– 2565)หนาที่ 137ลําดับที่ 2

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพการทํามาลัยกรผาขาวมา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสงเสริมอาชีพการทํา
มาลัยกรผาขาวมา แผนงานสังคมสงเคราะห 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(พ.ศ.2561– 2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 2 ลําดับที่ 1

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพการทําสบูสมุนไพร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสงเสริมอาชีพการทําสบู
สมุนไพร แผนงานสังคมสงเคราะห 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561– 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 2 ลําดับที่ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,850,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,272,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,272,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 742,680 บาท

-เพื่อจายเปน เงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลกองชาง
- ผูอํานวยการกองชาง  จํานวน  1  ตําแหนง  (  12  เดือน  )
- นายชางโยธาชํานาญงาน จํานวน 1ตําแหนง  (  12  เดือน  )

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตําแหนง
ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 427,920 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 
สังกัดกองชาง   แยกเปน
-  ผูชวยชางโยธา  จํานวน  1  ตําแหนง ( 12  เดือน)   
-  ผูชวยชางไฟฟ้า  จํานวน  1  ตําแหนง ( 12  เดือน)  
- ผูชวยเจาหนาที่ธุรการจํานวน1ตําแหนง
(12 เดือน)                                                    

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปน เงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ
ในหนวยงาน  

งบดําเนินงาน รวม 523,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 
อปท. ตามที่ไดรับมอบหมาย  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบล 

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานสําหรับพนักงานสวนตําบล กองชาง
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  คาบํารุงการศึกษาและ
คาธรรมเนียมตางๆ  เกี่ยวกับการศึกษาใหแกพนักงานสวนตําบลที่
มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 268,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไปคนงานทั่วไปจํานวน 2 คน จํานวน 168,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการคนงานทั่วไปคนงานทั่วไป
จํานวน 2 คน

คาจางเหมาบริการในการเดินสํารวจถนน แหลงน้ํา และ   อื่น ๆ ใน
การพัฒนาพื้นที่รับผิดชอบอันเปนกิจกรรมหรืองานของ   อบต.บัวคอ

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการในการเดินสํารวจถนน แหลง
น้ํา และ อื่น ๆ ในการพัฒนาพื้นที่รับผิดชอบอันเปนกิจกรรมหรือ
งานของอบต.บัวคอ 

คาจางเหมาบริการในการตรวจสอบคุณภาพของน้ําบาดาล และ
แหลงน้ําผิวดินในการทําเกี่ยวกับระบบประปา

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการในการตรวจสอบคุณภาพของน้ํา
บาดาล และแหลงน้ําผิวดินในการทําเกี่ยวกับระบบประปา  
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คาเย็บเลมหนังสือ เขาปกหนังสือ ระเบียบ ขอบัญญัติ คาจัดทํา
เอกสารประชาสัมพันธ ป้ายไวนิล โฆษณาและเผยแพรขาวสารตาง

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเย็บเลมหนังสือ เขาปกหนังสือ ระเบียบ ขอ
บัญญัติ
คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ ป้ายไวนิล โฆษณาและเผยแพร
ขาวสารตาง ๆ เปนตน 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ
เปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  และคาใชจายอื่น ๆ
ของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียน ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจางในการฝกอบรมซึ่ง
ดําเนินการเองหรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของเปนผูดําเนินการ   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอม
แซม วัสดุ ครุภัณฑตางๆ กองชาง

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

-เพื่อจายเปน คาวัสดุตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน
เชน  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา ดินสอ ฯลฯ                   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปน คาวัสดุไฟฟ้าในการซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
เชน บันไดสไลค ครีมตัดสายไฟ อุปกรณไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวและวัสดุที่ใชทําความ
สะอาดอุปกรณ

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปน คาวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ น้ํามันทาไม
ทินเนอร แปรงทาสี ปูนซีเมนต อิฐ หิน  ทราย กระเบื้อง
สังกะสี ตะปู ทอน้ํา และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาอะไหลรถยนต  เชน  ยางลอ  แบตเตอรรี่ 
น้ํามันเบรก  น้ํามันเกียร  น้ํามันเคราอง  ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายใหเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงตางๆที่ใชในกิจการงาน กองชาง
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปน คาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน กระดาษบันทึกขอมูล
แผนจัดเก็บขอมูล 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 ฯลฯที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการ
สํารวจตาง 
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คารักษาและบํารุงครุภณฑ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคา  ยางมะตอยสําเร็จรูป  ยางมะตอยน้ํา  ฯลฯ
                    

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดประชุมหรือสัมมนาในการดําเนินการจัดเวทีประชาคม
หมูบานและตําบล ในการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถิ่น และ
แผนอื่นๆ

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 การฝกทบทวนลูกเสือ
ชาวบานเพื่อเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ กิจกรรมเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย โดยมีรายละเอียด เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร คาเบี้ยเลี้ยง     คาเชาที่
พัก คาจางเหมารถ คาจัดซื้อธงตราสัญลักษณประจําพระองค
ตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ในการจัดทําโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หนาที่  162
  ลําดับที่ 1

โครงการอบรมสงเสริมการใชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมการใช
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้าย 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 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาสามัคคีสี่วัยตานภัยยาเสพติด  อบต. บัวคอ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาสามัคคีสี่วัยตาน
ภัยยาเสพติด อบต.บัวคอ ประจําป 2564 ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (กอง
การศึกษาฯ) 
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. (2561 -2565) หนาที่ 148
 ลําดับที่ 21

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา อบต
. เชน ฟุตบอล  บาสเกตบอล  วอลเลยบอล   ตะกรอ  แบดมินตัน
  ปงปอง  ลูกฟุตซอล  และอุปกณกีฬาอื่น ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ (กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ : 29/6/2564  10:59:31 หนา : 50/60



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบุญผะเหวด จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบุญผะเหวด
 ประจําป 2564  เชน คาจางเหมาตกแตงขบวนแหบุญผะเหวด
เครื่องเสียง , คาป้ายโครงการฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หนาที1่49ลําดับที่ 25

โครงการปฏิบัติธรรมบานหนองบัว หมู 4 จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปฏิบัติธรรมบาน
หนองบัว หมูที่ 4  ประจําป 2564 เชน คาจางเหมาอาหารและ
เครื่องดื่ม , คาเชาเครื่องเสียง ,คาป้ายโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(พ.ศ.2561 -2565)หนาที่ 149ลําดับที่ 23
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โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.บัวคอ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบุญบั้งไฟอบต.บัว
คอ ประจําป 2564 เชน จางเหมาตกแตงขบวน แหงบั้งไฟ ,
คาจางเหมาเครื่องเสียงและเวทีพรอมตกแตงฯ ,
คาสถานที่ในการจัดงาน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565)หนาที่ 148ลําดับที่  21

โครงการประเพณีสรงน้ําหลวงปู่ลูกแกว  สรงดอนเจาปู่ตา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประเพณีสรงน้ํา
หลวงปู่ลูกแกว สรงดอนเจาปู่ตา ประจําป  2564  เชน  คา
รางวัล , 
คาวัสดุอุปกรณในการจัดงาน , คาสถานที่
คาเชาเครื่องเสียง ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 -2565) หนาที่ 147  ลําดับที่ 16
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โครงการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นประกวด
สรภัญญะ อบต.บัวคอ

จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษสืบสาน
ประเพณีทองถิ่น อบต.บัวคอ(ประกวดสรภัญญะ) ประจําป 2564
 เชน รางวัลประกวด , คาวัสดุอุปกรณในการจัดงาน , คาสถาน
ที่ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- 2565)หนาที1่49 ลําดับที่ 23

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,221,838 บาท

งบลงทุน รวม 2,221,838 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,221,838 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนนคสล. บานโคก   หมู  3จากหนองขาว - ถึง หนองคอ จํานวน 210,904 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  บานโคก  หมูที่  3   ขนาด
ความกวาง  3.50 เมตรยาว 120.00 เมตร หนา0.15  เมตร  หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา420.00 ตร.ม. (ตามแบบ  อบต.บัวคอ)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.(2561- 2565) หนาที่  94
 ลําดับที่ 95

คากอสรางถนน  คสล.  บานโคก  หมูที่  9  บานโคก - ไปวัดป่าบาน
โคก

จํานวน 206,708 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  บานโคก  หมูที่  9 ขนาด
ความ กวาง  5.00  เมตรยาว  80.00 เมตร
หนา 0.15เมตรหรือมีพื้นที่ไมนอยกวา400.00ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.บัวคอ)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. (2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หนาที่ 16 ลําดับที่ 1
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คากอสรางถนน  คสล.  บานน้ําจั้น  หมูที่  6จากแยกวัดบานน้ําจั้น – 
ไปบานบัวคอ

จํานวน 203,905 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. บานน้ําจั้น หมูที่ 6 ขนาด
ความกวาง  3.00  เมตร  ยาว  135.00  เมตร  หนา  0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  405.00 ตร.ม.
(ตามแบบ  อบต.บัวคอ)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. (2561 - 2565) หนาที่ 87
 ลําดับที่ 46

คากอสรางถนน  คสล.  บานบัวคอ  หมูที่ 10  รอบป่าชาบานบัวคอ 
-  ไปบานน้ําจั้น

จํานวน 200,437 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  บานบัวคอ หมูที่ 10  ขนาด
ความกวาง  4.00  เมตร  ยาว  100.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 400.00  ตร.ม.  (ตามแบบ  อบต.บัวคอ)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. (2561 - 2565) หนาที่ 85
 ลําดับที่ 36

คากอสรางถนน  คสล.บานบัวคอ หมูที่  1 จากบานเลขที่ 5 -ไป
หนองอึ่ง

จํานวน 193,308 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  บานบัวคอ  หมูที่ 1 ขนาด
ความกวาง 3.50 เมตร ยาว 110.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา385.00ตร.ม.(ตามแบบอบต.บัวคอ)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. (2561 -2565)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนาที่ 3 ลําดับที่ 1

คากอสรางถนน คสล. บานโนนมี้  หมูที่  2  จากบานเลขที่ 136 – 
บานเลขที่  130

จํานวน 200,437 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  บานโนนมี้  หมูที่  2 ขนาด
ความกวาง  4.00เมตรยาว  100.00  เมตร หนา 0.15  เมตรหรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา  400.00 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.บัวคอ)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. (2561 -2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนาที่ 14 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 29/6/2564  10:59:31 หนา : 54/60



คากอสรางถนน คสล. บานหนองบัว หมูที่  4 จากบานนายสํารอง 
ไชยสิทธิ์สรอย - ถึงบานนายประหยัด  นนตะสี

จํานวน 96,530 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล. บานหนองบัว หมูที่ 4 ขนาด
ความ กวาง 3.50 เมตร ยาว55.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา192.50 ตร.ม. (ตามแบบ  อบต.บัวคอ)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. (2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนาที่ 4 ลําดับที่ 3

คากอสรางถนน คสล.บานสวนออย หมูที่ 8 จากบานสวนออย - ไป
บานหนองบัว

จํานวน 200,437 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล. บานสวนออย หมูที่ 8 ขนาด
ความ กวาง  4.00  เมตร  ยาว  100.00  เมตร  หนา  0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 400.00 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.บัวคอ)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. (2561 -2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนาที่ 15 ลําดับที่ 1

คากอสรางถนน คสล.บานหนองคอ หมูที่ 5 จากบานหนองคอ – ไป
บานโคกไรนอย

จํานวน 206,450 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  คสล.  บานหนองคอ  หมูที่ 5
  ขนาด กวาง  5.00  เมตร  ยาว  80.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  400.00  ตร.ม.
(ตามแบบ  อบต.บัวคอ)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. (2561 -2565) หนาที่ 98
 ลําดับที่ 120

คาขุดเจาะบอบาดาล   บานหนองคูณ  หมูที่  7 จํานวน 102,722 บาท

-เพื่อจายเปนคาเจาะบอบาดาล ขนาด  6 นิ้ว  ลึกไมนอย
กวา  80.00  เมตรบานหนองคูณ หมูที่  7 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. (2561 - 2565) หนาที่ 81
 ลําดับที่ 25

วันที่พิมพ : 29/6/2564  10:59:31 หนา : 55/60



คาปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
บัวคอ

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเปลี่ยนหลังคาอาคารที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลบัวคอพรอมเปลี่ยนฝ้าเพดานที่ทําการชั้นบนและระบบไฟฟ้า
ชั้นบน (ตามแบบ  อบต.บัวคอ)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. (2561-2565) หนาที่ 123
 ลําดับที่ 259

คาปรับปรุงภูมิทัศนหนาองคการบริหารสวนตําบลบัวคอ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเปลี่ยนลอประตูดานหนา ทาสีรั้ว กําแพงดาน
หนา ปรับปรุงป้ายองคการบริหารสวนตําบล
บัวคอดานหนา ฯลฯ (ตามแบบ  อบต.บัวคอ)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. (2561 -2565) หนาที่ 121
 ลําดับที่ 253
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการทองถิ่นอาสาปลูกป่า   เฉลิมพระเกียตริ   จิตอาสา สรางป่า 
รักษน้ํา

จํานวน 30,000 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 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 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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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 20,000 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,183,322 บาท

งบกลาง รวม 9,183,322 บาท
งบกลาง รวม 9,183,322 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 101,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเปนรายป โดยตั้งจายใน
อัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งป  

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,000,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติครบ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,600,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการตามโครงการสนับสนุนการ
เสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจายเปนคาเบี้ย
ยังชีพใหแกผูพิการที่มีคุณสมบัติครบ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคน
พิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1994ลว 3
 กรกฎาคม 2563 ผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูพิการ ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดสที่มีคุณสมบัติครบ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  ผูมีสิทธิไดรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส ปรากฏในแผนงานงบกลาง

สํารองจาย จํานวน 150,272 บาท

เพื่อใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม ดังนี้ 
-เงินสํารองจายเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน กรณีได
รับภัยพิบัติจากสาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และสาธารณ
ภัยอื่นๆ เสนทางคมนาคม อาคารสถานที่
บานเรือน วัด โรงเรียน สถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ และที่ประชาชน
ไดรับความเดือดรอน
-เงินสํารองจายเพื่อแกไขปัญหาเมื่อเกิดความจําเปนโดยไมได
 ตั้งงบประมาณรองรับไวหรือใชตายนโยบายของรัฐบาล
 มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตรของจังหวัดและตาม
แผนพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบลในกรณีเรงดวน
หากไมไดดําเนินการจะเกิดความเสียหายเดือดรอน
แกประชาชน 
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบหลักกองทุนประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น/พื้นที่ ตําบล
บัวคอ

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทอง
ถิ่นหรือพื้นที่ 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 177,050 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่น
(กทบ.)โดยตั้งจายในอัตรารอยละ1ของงบประมาณราย
จาย ประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติมกรณีจายจากรายได
ไมรวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให
และเงินอุดหนุนทั่วไป
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