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องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
เขต/อ าเภอ บ้านดุง    จังหวัดอุดรธานี 
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หมู่ท่ี 1    ซอย-  ถนนนาโฮง - โพธิ์ท่าเมือง  แขวง/ต าบล ถ่อนนาลับ 
เขต/อ าเภอ บ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  41190 

   
   

พ้ืนท่ี 69.00 ตารางกิโลเมตร 
   

ประชากรท้ังหมด 5,442 คน 

ชาย 2,696 คน 
หญิง 2,746 คน 

   

   

 ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กันยายน 2562 
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ค ำแถลงงบประมำณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  

   
              

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ  
     

 

              บัดน้ีถงึเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลบั จะไดเ้สนอร่างขอ้บัญญัต ิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปตี่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถอ่นนาลับอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ่อนนาลบัจึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดงัตอ่ไปน้ี  
 1. สถานะการคลงั 

 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีสถานะ

การเงิน ดังน้ี  
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 34,290,814.40 บาท  
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 15,755,331.59 บาท  
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 9,337,045.08 บาท  
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยงัไม่ได้เบิกจา่ย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท  
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ านวน 9 โครงการ รวม 669,866.04 บาท  
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท  
 2. กำรบรหิำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2562 ณ วันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ.2562  
  (1) รายรับจริง จ านวน 29,605,204.88 บาท ประกอบด้วย  
   หมวดภาษอีากร จ านวน 142,582.83 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

จ านวน 105,869.60 บาท 

   หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน จ านวน 123,554.43 บาท 

   หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ จ านวน 61,700.00 บาท 

   หมวดรายไดจ้ากทุน จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดภาษจีดัสรร จ านวน 14,001,145.02 บาท 

   หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป จ านวน 15,170,353.00 บาท 
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 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 28,500.00 บาท 
  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 20,669,674.79 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 6,389,172.23 บาท 

   งบบคุลากร จ านวน 7,384,809.00 บาท 

   งบด าเนินงาน จ านวน 3,020,897.82 บาท 

   งบลงทุน จ านวน 2,516,795.74 บาท 

   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 

   งบเงินอดุหนุน จ านวน 1,358,000.00 บาท 

  (4) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอดุหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถปุระสงค ์จ านวน 28,500.00 บาท 
  (5) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินสะสม จ านวน 1,385,823.00 บาท 
  (6) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  (7) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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  ค ำแถลงงบประมำณ     
  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563     

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ 
อ ำเภอบ้ำนดุง  จังหวัดอุดรธำนี 

        
        
  รำยรับจริง ป ี 

2561 
ประมำณกำร ปี 

2562 
ประมำณกำร ปี 

2563 
รำยได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภำษีอำกร 172,484.09 210,000.00 206,000.00 
  หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 1,563.00 17,000.00 21,000.00 
  หมวดรำยได้จำกทรัพยส์ิน 160,948.59 200,000.00 200,000.00 
  หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 0.00 25,000.00 1,000.00 
  หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 105,964.00 170,000.00 140,000.00 
  หมวดรำยได้จำกทุน 0.00 1,000.00 1,000.00 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง 440,959.68 623,000.00 569,000.00 
รำยได้ท่ีรัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภำษีจัดสรร 16,881,821.50 16,455,600.00 17,850,000.00 
รวมรำยได้ท่ีรัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
16,881,821.50 16,455,600.00 17,850,000.00 

รำยได้ท่ีรัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,170,640.00 16,000,000.00 16,051,000.00 
รวมรำยได้ท่ีรัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
14,170,640.00 16,000,000.00 16,051,000.00 

รวม 31,493,421.18 33,078,600.00 34,470,000.00 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 
รำยจำ่ย รำยจำ่ยจริงปี 

2561 
ประมำณกำร ปี 

2562 
ประมำณกำร ปี 

2563 
จ่ำยจำกงบประมำณ       
  งบกลาง 7,259,183.56 7,916,805.00 7,915,990.00 
  งบบุคลากร 8,379,047.34 13,053,592.00 13,091,661.00 
  งบด าเนินงาน 4,582,928.40 6,362,103.00 7,309,749.00 
  งบลงทุน 2,255,002.45 3,607,100.00 2,635,600.00 
  งบรายจ่ายอื่น 16,000.00 30,000.00 30,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 2,911,032.62 2,109,000.00 3,487,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 25,403,194.37 33,078,600.00 34,470,000.00 
รวม 25,403,194.37 33,078,600.00 34,470,000.00 
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  บันทึกหลักการและเหตุผล     

ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

        
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารท่ัวไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,481,408 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 330,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 6,167,651 
  แผนงานสาธารณสุข 770,000 
  แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 180,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 3,463,080 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 165,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 290,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,606,871 
  แผนงานการเกษตร 100,000 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 7,915,990 

งบประมาณรายจา่ยท้ังสิ้น 34,470,000 
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รายจา่ยตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบรหิารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 

อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
         

แผนงานบริหารงานท่ัวไป    
    

งาน 
  

งานบริหาร
ท่ัวไป 

งาน
บริหารงาน

คลัง 
รวม 

 

งบ 
     
       

         
งบบุคลากร 9,497,808 0 9,497,808  
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,225,520 0 2,225,520  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 7,272,288 0 7,272,288  
งบด าเนินงาน 1,758,000 718,000 2,476,000  
    ค่าตอบแทน 130,000 135,000 265,000  
    ค่าใช้สอย 795,000 458,000 1,253,000  
    ค่าวัสด ุ 480,000 120,000 600,000  
    ค่าสาธารณูปโภค 353,000 5,000 358,000  
งบลงทุน 345,400 62,200 407,600  
    ค่าครุภัณฑ์ 345,400 62,200 407,600  
งบรายจ่ายอ่ืน 30,000 0 30,000  
    รายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000  
งบเงินอุดหนุน 70,000 0 70,000  
    เงินอุดหนุน 70,000 0 70,000  
                                             รวม 11,701,208 780,200 12,481,408  
 
 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
    

งาน 
  

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

รวม 

  

งบ 
      
        

          
งบด าเนินงาน 330,000 330,000   
    ค่าตอบแทน 140,000 140,000   
    ค่าใช้สอย 160,000 160,000   
    ค่าวัสด ุ 30,000 30,000   
                                            รวม 330,000 330,000   
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แผนงานการศึกษา    
    

งาน 
  

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 
รวม 

 

งบ 
     
       

         
งบบุคลากร 2,200,773 0 2,200,773  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,200,773 0 2,200,773  
งบด าเนินงาน 273,800 1,883,078 2,156,878  
    ค่าตอบแทน 59,800 0 59,800  
    ค่าใช้สอย 174,000 833,000 1,007,000  
    ค่าวัสด ุ 40,000 1,050,078 1,090,078  
งบลงทุน 18,000 0 18,000  
    ค่าครุภัณฑ์ 18,000 0 18,000  
งบเงินอุดหนุน 0 1,792,000 1,792,000  
    เงินอุดหนุน 0 1,792,000 1,792,000  
                                           รวม 2,492,573 3,675,078 6,167,651  

 

แผนงานสาธารณสุข    
    

งาน 
  งานบริการ

สาธารณสุขและ
งานสาธารณสขุ

อ่ืน 

รวม 

  

งบ 
      
        

          
งบด าเนินงาน 610,000 610,000   
    ค่าใช้สอย 510,000 510,000   
    ค่าวัสด ุ 100,000 100,000   
งบเงินอุดหนุน 160,000 160,000   
    เงินอุดหนุน 160,000 160,000   
                                           รวม 770,000 770,000   
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แผนงานสังคมสงเคราะห์    
    

งาน 
  

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคม
สงเคราะห์ 

รวม 

 

งบ 
     
       

         
งบด าเนินงาน 100,000 80,000 180,000  
    ค่าตอบแทน 100,000 0 100,000  
    ค่าใช้สอย 0 80,000 80,000  
                                            รวม 100,000 80,000 180,000  

 

แผนงานเคหะและชุมชน    
    

งาน 
  

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานสวนสาธารณะ รวม 

 

งบ 
     
       

         
งบบุคลากร 1,393,080 0 1,393,080  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,393,080 0 1,393,080  
งบด าเนินงาน 520,000 0 520,000  
    ค่าตอบแทน 50,000 0 50,000  
    ค่าใช้สอย 150,000 0 150,000  
    ค่าวัสด ุ 320,000 0 320,000  
งบลงทุน 60,000 50,000 110,000  
    ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 60,000 50,000 110,000  
งบเงินอุดหนุน 1,440,000 0 1,440,000  
    เงินอุดหนุน 1,440,000 0 1,440,000  
                                            รวม 3,413,080 50,000 3,463,080  

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
    

งาน 
  

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวม 

  

งบ 
      
        

          
งบด าเนินงาน 140,000 140,000   
    ค่าใช้สอย 140,000 140,000   
งบเงินอุดหนุน 25,000 25,000   
    เงินอุดหนุน 25,000 25,000   
                                            รวม 165,000 165,000   
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    
    

งาน 
  

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รวม 

 

งบ 
     
       

         
งบด าเนินงาน 260,000 30,000 290,000  
    ค่าใช้สอย 180,000 30,000 210,000  
    ค่าวัสด ุ 80,000 0 80,000  
                                            รวม 260,000 30,000 290,000  

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
    

งาน 
  

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

รวม 

  

งบ 
      
        

          
งบด าเนินงาน 506,871 506,871   
    ค่าใช้สอย 506,871 506,871   
งบลงทุน 2,100,000 2,100,000   
    ค่าครุภัณฑ์ 80,000 80,000   
    ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 2,020,000 2,020,000   
                                            รวม 2,606,871 2,606,871   

 

แผนงานการเกษตร    
    

งาน 
  

งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและป่า

ไม้ 
รวม 

  

งบ 
      
        

          
งบด าเนินงาน 100,000 100,000   
    ค่าใช้สอย 100,000 100,000   
                                            รวม 100,000 100,000   
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แผนงานงบกลาง 
    

งาน 
  

งบกลาง รวม 

  

งบ 
      
        

          
งบกลาง 7,915,990 7,915,990   
    งบกลาง 7,915,990 7,915,990   
                                            รวม 7,915,990 7,915,990   
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ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

              โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562         
มาตรา 87 จึงตราข้อบญัญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลถ่อนนาลับ และโดยอนุมัติของ
นายอ าเภอบ้านดุง 
 ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
                         ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 
34,470,000 บาท 
                         ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทัง้สิ้น 34,470,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้
         

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารท่ัวไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,481,408 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 330,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 6,167,651 
  แผนงานสาธารณสุข 770,000 
  แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 180,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 3,463,080 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 165,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 290,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,606,871 
  แผนงานการเกษตร 100,000 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 7,915,990 

งบประมาณรายจา่ยท้ังสิ้น 34,470,000 
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วันที่พิมพ์ : 9/8/2562  
09:27:50          

 
 

รายงานประมาณการรายรบั  
 

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2563  
 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ  
 

อ ำเภอ บ้ำนดุง  จังหวัดอุดรธำนี  
 

          

                

  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

หมวดภาษี
อากร 

              

     ภำษีท่ีดิน
และสิ่งปลูก
สร้ำง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 200,000.00 

     ภำษี
โรงเรือนและ
ท่ีดิน 

29,361.00 23,875.00 29,977.59 35,000.00 -100.00 % 0.00 

     ภำษีบ ำรุง
ท้องท่ี 

137,953.00 148,334.36 141,506.50 160,000.00 -99.38 % 1,000.00 

     ภำษีป้ำย 1,200.00 1,000.00 1,000.00 15,000.00 -66.67 % 5,000.00 

รวมหมวด
ภาษีอากร 

168,514.00 173,209.36 172,484.09 210,000.00     206,000.00 

หมวด
ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

              

     
ค่ำธรรมเนียม
อื่น ๆ 

2,800.00 0.00 1,163.00 1,000.00 400.00 % 5,000.00 

     ค่ำปรับ
กำรผิดสัญญำ 

0.00 14,130.00 0.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00 

     ค่ำ
ใบอนุญำต
อื่นๆ 

470.00 950.00 400.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวด
ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 

3,270.00 15,080.00 1,563.00 17,000.00     21,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

หมวดรายได้
จากทรัพย์สิน 

              

     ดอกเบี้ย 151,013.77 142,126.77 160,948.59 200,000.00 0.00 % 200,000.00 

รวมหมวด
รายได้จาก
ทรัพย์สิน 

151,013.77 142,126.77 160,948.59 200,000.00     200,000.00 

หมวดรายได้
จาก
สาธารณูปโภค
และการ
พาณิชย์ 

              

     รำยได้จำก
สำธำรณูปโภค
และกำร
พำณิชย์ 

16,705.00 0.00 0.00 25,000.00 -96.00 % 1,000.00 

รวมหมวด
รายได้จาก

สาธารณูปโภค
และการ
พาณิชย์ 

16,705.00 0.00 0.00 25,000.00     1,000.00 

หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 

              

     ค่ำขำย
แบบแปลน 

15,000.00 32,000.00 0.00 35,000.00 -85.71 % 5,000.00 

     รำยได้
เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

69,473.00 128,632.00 105,964.00 135,000.00 0.00 % 135,000.00 

รวมหมวด
รายได้

เบ็ดเตล็ด 
84,473.00 160,632.00 105,964.00 170,000.00     140,000.00 

หมวดรายได้
จากทุน 

              

     รำยได้จำก
ทุนอื่นๆ 

0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวด
รายได้จากทุน 

0.00 0.00 0.00 1,000.00     1,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

หมวดภาษี
จัดสรร 

              

     ภำษีและ
ค่ำธรรมเนียม
รถยนต์และ
ล้อเลื่อน 

355,282.65 395,559.47 485,048.57 470,000.00 6.38 % 500,000.00 

     
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม
ตำม พ.ร.บ. 
ก ำหนดแผนฯ 

7,540,704.79 7,254,592.89 9,246,307.38 8,000,000.00 18.75 % 9,500,000.00 

     
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม
ตำม พ.ร.บ. 
จัดสรรรำยได้ฯ 

2,133,318.05 2,097,983.71 2,266,299.70 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00 

     ภำษีธุรกิจ
เฉพำะ 

70,735.80 77,626.42 75,772.60 130,000.00 0.00 % 130,000.00 

     ภำษีสุรำ 1,087,555.42 1,104,385.95 0.00 1,350,000.00 -100.00 % 0.00 

     ภำษี
สรรพสำมิต 

2,339,961.52 2,662,138.57 4,297,509.33 3,100,000.00 45.16 % 4,500,000.00 

     
ค่ำภำคหลวง
แร่ 

114,038.17 40,168.19 32,882.97 120,000.00 -58.33 % 50,000.00 

     
ค่ำภำคหลวง
ปิโตรเลียม 

166,492.16 144,260.36 133,770.55 170,000.00 0.00 % 170,000.00 

     
ค่ำธรรมเนียม
จดทะเบียน
สิทธิและนิติ
กรรมตำม
ประมวล
กฎหมำยท่ีดิน 

455,752.39 537,598.00 343,823.00 615,600.00 -18.78 % 500,000.00 

     ภำษี
จัดสรรอื่นๆ 

0.00 0.00 407.40 0.00 0.00 % 0.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

รวมหมวด
ภาษีจัดสรร 

14,263,840.95 14,314,313.56 16,881,821.50 16,455,600.00     17,850,000.00 

หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

              

     เงิน
อุดหนุนท่ัวไป 
ส ำหรับ
ด ำเนินกำรตำม
อ ำนำจหน้ำท่ี
และภำรกิจ
ถ่ำยโอนเลือก
ท ำ 

6,971,062.00 14,193,495.00 14,170,640.00 16,000,000.00 0.32 % 16,051,000.00 

รวมหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

6,971,062.00 14,193,495.00 14,170,640.00 16,000,000.00     16,051,000.00 

รวมทุกหมวด 21,658,878.72 28,998,856.69 31,493,421.18 33,078,600.00     34,470,000.00 

 



 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563                                                                              
หน้า 17 

 

วันที่พิมพ์ : 9/8/2562  09:50:11       
                

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจา่ยท่ัวไป  
  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2563      

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ  
อ ำเภอบ้ำนดุง  จังหวัดอุดรธำนี 

  
ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น  34,470,000   บาท  แยกเป็น   

  

  

รายได้จัดเก็บเอง  
 

 หมวดภาษีอากร รวม 206,000 บาท  
 

  ภำษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำง จ ำนวน 200,000 บำท  
 

    
ประมำณกำรไว้ใกลเ้คียงกบัรำยรับจรงิ ของภำษีโรงเรือนและ
ที่ดิน   ภำษีบ ำรุงท้องที ่ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561  

  
  

  ภำษีบ ำรุงท้องที ่ จ ำนวน 1,000 บำท  
 

    
ประมำณกำรไว้ในส่วนคงค้ำงทีเ่ป็นลูกหนี้ในปีงบประมำณ พ.ศ.
2562  

  
  

  ภำษีป้ำย จ ำนวน 5,000 บำท  
 

    
ประมำณกำรไว้ใกลเ้คียงกบัรำยรับจรงิในปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 (1,000.-บำท) 

  
  

 หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 21,000 บาท  
 

  ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ จ ำนวน 5,000 บำท  
 

    ประมำณกำรไว้ใกลเ้คียงกบัรำยรับจรงิในปีงบประมำณ พ.ศ.2561      

  ค่ำปรับกำรผิดสญัญำ จ ำนวน 15,000 บำท  
 

    ประมำณกำรไว้สูงกว่ำรำยรบัจริงในปีงบประมำณ พ.ศ.2561      

  ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ จ ำนวน 1,000 บำท  
 

    ประมำณกำรไว้ใกลเ้คียงกบัรำยรับจรงิในปีงบประมำณ พ.ศ.2561      

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท  
 

  ดอกเบี้ย จ ำนวน 200,000 บำท  
 

    
ประมำณกำรไว้ใกลเ้คียงกบัรำยจรงิในปีงบประมำณ พ.ศ.2561  
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 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ รวม 1,000 บาท  
 

  รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย ์ จ ำนวน 1,000 บำท  
 

    ประมำณกำรไว้สูงกว่ำรำยรบัจริงในปีงบประมำณ พ.ศ.2561      

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 140,000 บาท  
 

  ค่ำขำยแบบแปลน จ ำนวน 5,000 บำท  
 

    ประมำณกำรไว้สูงกว่ำรำยรบัจริงในปีงบประมำณ พ.ศ.2561      

  รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ ำนวน 135,000 บำท  
 

    ประมำณกำรไว้ใกลเ้คียงกบัรำยรับจรงิในปีงบประมำณ พ.ศ.2561      

 หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท  
 

  รำยได้จำกทุนอื่นๆ จ ำนวน 1,000 บำท  
 

    ประมำณกำรไว้สูงกว่ำกับรำยรบัจริงในปงีบประมำณ พ.ศ.2561      

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,850,000 บาท  
 

  ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลื่อน จ ำนวน 500,000 บำท  
 

    ประมำณกำรไว้ใกลเ้คียงกบัรำยรับจรงิในปีงบประมำณ พ.ศ.2561      

  ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ จ ำนวน 9,500,000 บำท  
 

    ประมำณกำรไว้ใกลเ้คียงกบัรำยรับจรงิในปีงบประมำณ พ.ศ.2561     

  ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ จ ำนวน 2,500,000 บำท  
 

    ประมำณกำรไว้ใกลเ้คียงกบัรำยรับจรงิในปีงบประมำณ พ.ศ.2561     

  ภำษีธุรกิจเฉพำะ จ ำนวน 130,000 บำท  
 

    ประมำณกำรไว้สูงกว่ำรำยรบัจริงในปีงบประมำณ พ.ศ.2561     

  ภำษีสรรพสำมิต จ ำนวน 4,500,000 บำท  
 

    ประมำณกำรไว้ใกลเ้คียงกบัรำยรับจรงิในปีงบประมำณ พ.ศ.2561     

  ค่ำภำคหลวงแร ่ จ ำนวน 50,000 บำท  
 

    ประมำณกำรไว้ใกลเ้คียงกบัรำยรับจรงิในปีงบประมำณ พ.ศ.2561     

  ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม จ ำนวน 170,000 บำท  
 

    
ประมำณกำรไว้ใกลเ้คียงกบัรำยรับจรงิในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
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ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำย
ที่ดิน 

จ ำนวน 500,000 บำท 
 

 

    ประมำณกำรไว้ใกลเ้คียงกบัรำยรับจรงิในปีงบประมำณ พ.ศ.2561     

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 16,051,000 บาท  
 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจ
ถ่ำยโอนเลือกท ำ 

จ ำนวน 16,051,000 บำท 
 

 

    ประมำณกำรไว้ใกลเ้คียงกบัรำยรับจรงิ ณ 30 มิถุนำยน 2562  ปีงบประมำณ 2562 (12,733,937.-)  
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วันที่พิมพ์ : 9/8/2562  09:59:05            

          

รายงานประมาณการรายจา่ย 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ 
อ ำเภอบ้ำนดุง    จังหวัดอุดรธำนี 

                 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

แผนงานบริหารงานทั่วไป                

งานบริหารทั่วไป                

  งบบุคลากร                

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080  

เงินค่ำตอบแทนประจ ำ
ต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 

42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120 
 

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/
รองนำยก 

42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120 
 

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ท่ี
ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

86,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400 
 

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1,540,800 1,540,800 1,540,800 1,540,800 0 % 1,540,800 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,225,520 2,225,520 2,225,520 2,225,520     2,225,520  

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                

เงินเดือนพนักงำน 794,791 1,512,081 1,727,640 2,961,257 71.58 % 5,080,980  

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน 76,475 87,960 87,960 135,960 52.96 % 207,960  

เงินประจ ำต ำแหน่ง 109,200 126,000 126,000 126,000 33.33 % 168,000  

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,080,208 834,610 693,509 1,141,248 46.45 % 1,671,348  

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 62,000 71,450 64,764 108,000 33.33 % 144,000  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,122,674 2,632,101 2,699,873 4,472,465     7,272,288  

รวมงบบุคลากร 4,348,194 4,857,621 4,925,393 6,697,985     9,497,808  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

 

  งบด าเนินงาน                

  ค่าตอบแทน                

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำร
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

0 0 0 100,000 -100 % 0 
 

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำร 

0 0 0 0 100 % 50,000 
 

ค่ำเช่ำบ้ำน 51,000 49,050 51,000 67,200 -10.71 % 60,000  

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 3,800 7,400 14,887 20,000 0 % 20,000  

รวมค่าตอบแทน 54,800 56,450 65,887 187,200     130,000  

  ค่าใช้สอย                

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 214,311.04 325,226.34 119,773.02 0 0 % 0  

 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 0 0 0 150,000 0 % 150,000  

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรอง
และพิธีกำร 

32,260 9,750 37,060 25,000 100 % 50,000 
 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 

              
 

 ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร 0 123,994 178,004 270,000 -100 % 0  

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริม
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

2,461 0 0 0 0 % 0 
 

ค่ำใช่้จ่ำยในกำรจัดหำพวง
มำลำฯ 

0 0 1,900 2,500 100 % 5,000 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร 

237,998 0 0 0 100 % 150,000 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำระบบ
กำรสื่อสำร(IT) 

0 0 2,000 0 0 % 0 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง 0 0 0 10,000 2,900 % 300,000  

โครงกำรอบรมคุณธรรม  
จริยธรรม 

0 0 0 0 100 % 40,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

 

ถวำยควำมอำลัย
พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช ในพระรม
โกศ 

0 45,360 0 0 0 % 0 

 

อบรมและศึกษำดูงำนโครงกำร
ตำมแนวพระรำชด ำริฯ  รัชกำล
ท่ี 9 

0 254,250 0 0 0 % 0 
 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 3,740 30,660 66,540 120,000 -16.67 % 100,000  

รวมค่าใช้สอย 490,770.04 789,240.34 405,277.02 577,500     795,000  

  ค่าวัสด ุ                

    วัสดุส ำนักงำน 97,501 88,336.05 153,920 180,000 -44.44 % 100,000  

    วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 25,704 23,885 38,916 20,000 50 % 30,000  

    
วัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง 

0 0 0 0 100 % 10,000 
 

    
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

163,020 178,420 197,400 250,000 -20 % 200,000 
 

    
วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่ 

41,827 13,720 10,276 32,177 -37.84 % 20,000 
 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 47,590 54,330 52,280 95,430 -16.17 % 80,000  

    วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 39,900 0 0 35,000 -14.29 % 30,000  

    วัสดุอื่น 0 0 0 0 100 % 10,000  

รวมค่าวัสด ุ 415,542 358,691.05 452,792 612,607     480,000  

  ค่าสาธารณูปโภค                

    ค่ำไฟฟ้ำ 241,596.84 209,282.33 203,404.92 250,000 0 % 250,000  

    
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำ
บำดำล 

3,861 7,774 4,950 10,000 0 % 10,000 
 

    ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 734.02 402.32 202.74 2,500 -20 % 2,000  

    ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 0 0 371 1,000 0 % 1,000  

    
ค่ำบริกำรสื่อสำรและ
โทรคมนำคม 

90,597.58 181,098.31 137,024.2 88,500 1.69 % 90,000 
 

รวมค่าสาธารณูปโภค 336,789.44 398,556.96 345,952.86 352,000     353,000  

รวมงบด าเนินงาน 1,297,901.48 1,602,938.35 1,269,908.88 1,729,307     1,758,000  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

 

  งบลงทุน                

  ค่าครุภัณฑ์                

    ครุภัณฑ์ส ำนักงำน                

กล้องวงจรปิด 0 0 0 0 100 % 50,000  

เก้ำอี้ท ำงำนระดับ 3-6 0 0 7,500 15,000 0 % 15,000  

เก้ำอี้ระดับผู้บริหำร 0 0 4,800 0 0 % 0  

เก้ำอี้ส ำนักงำน 9,500 0 0 0 0 % 0  

เคร่ืองขยำยเสียง แบบลำกจูง 0 0 0 13,000 -100 % 0  

 เคร่ืองดูดฝุ่น 0 0 10,000 0 0 % 0  

เคร่ืองโทรสำร แบบใช้กระดำษ
ธรรมดำ 

0 0 15,500 0 0 % 0 
 

เคร่ืองปรับอำกำศ 28,000 28,000 51,000 42,000 -100 % 0  

ซุ้มพระบรมฉำยำลักษณ์รัชกำล
ท่ี 10 

0 0 90,000 0 0 % 0 
 

ตู้กระจกบำนเลื่อน ทรงสูง 0 0 6,000 0 0 % 0  

ตู้เก็บเอกสำรบำนทึบ 0 0 11,000 0 0 % 0  

โต๊พับอเนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 45,000  

โต๊ะชุดรับแขก 0 0 34,000 0 0 % 0  

โต๊ะท ำงำน 0 0 0 0 100 % 10,000  

     ครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่ 

              
 

กล้องถ่ำยภำพนิ่ง 0 19,500 0 0 0 % 0  

 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 0 0 100 % 27,700  

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0 0 14,700 0 0 % 0  

       ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว                

 เคร่ืองตัดหญ้ำ 0 0 0 19,000 -100 % 0  

เคร่ืองท ำน้ ำร้อน น้ ำเย็น 0 10,980 0 0 0 % 0  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                

      เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 30,000 -43.33 % 17,000  

      

เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunciton 
ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขำวด ำ 

0 0 9,000 0 0 % 0 

 

      
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก 

0 3,800 0 0 0 % 0 
 

      

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 
หรือชนิด LED 
ขำวด ำ ชนิด 
Network แบบท่ี 
1 

0 0 15,600 0 0 % 0 

 

      
เคร่ืองสแกนเนอร์ 
ส ำหรับงำนเก็บเอ
กำรท่ัวไป 

0 0 3,000 0 0 % 0 
 

      เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 0 6,300 5,580 2,500 -100 % 0  

      
อุปกรณ์อ่ำนบัตร
อเนกประสงค์ 

0 0 0 0 100 % 700 
 

    
ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

100,510 62,039.4 147,392.45 0 0 % 0 
 

      
ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

0 0 0 100,000 80 % 180,000 
 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 138,010 130,619.4 425,072.45 221,500     345,400  

รวมงบลงทุน 138,010 130,619.4 425,072.45 221,500     345,400  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

 

  งบรายจ่ายอื่น                

  รายจ่ายอื่น                

    รำยจ่ำยอื่น 2,760 16,000 16,000 0 0 % 0  

      

ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ
เพื่อศึกษำ วิจัย 
ประเมินผล หรือ
พัฒนำระบบต่ำงๆ 
ซึ่งมิใช่เพื่อกำร
จัดหำหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

0 0 0 30,000 0 % 30,000 

 

รวมรายจ่ายอื่น 2,760 16,000 16,000 30,000     30,000  

รวมงบรายจ่ายอื่น 2,760 16,000 16,000 30,000     30,000  

  งบเงินอุดหนุน                

  เงินอุดหนุน                

    
เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

30,000 30,000 30,000 0 0 % 0 
 

      

ส่้งเสริมกิจกรรม
ของศูนย์
ปฏิบัติกำรร่วม
ช่วยเหลือ
ประชำชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

0 0 0 30,000 0 % 30,000 

 

    
เงินอุดหนุนส่วน
รำชกำร 

              
 

      
เงินอุดหนุนกำรจัด
งำนรัฐพิธีและงำน
พิธีส ำคัญ 

0 0 0 0 100 % 10,000 
 

      

อุดหนุนขบวนแห่
และร่วมกิจกรรม
ประจ ำปีทุ่งศรี
เมืองฯ 

0 0 0 0 100 % 10,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

 

    
เงินอุดหนุนกิจกำรท่ี
เป็นสำธำรณประโยชน์ 

              
 

      
อุดหนุนกิ่งกำชำด
อ ำเภอบ้ำนดุง 

0 0 0 0 100 % 20,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000     70,000  

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000     70,000  

รวมงานบริหารทั่วไป 5,816,865.48 6,637,178.75 6,666,374.33 8,708,792     11,701,208  

งานบริหารงานคลัง                

  งบบุคลากร                

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                

    เงินเดือนพนักงำน 385,232 385,980 409,440 1,679,740 -100 % 0  

    
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของ
พนักงำน 

14,010 0 0 72,000 -100 % 0 
 

    เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 -100 % 0  

    
ค่ำตอบแทนพนักงำน
จ้ำง 

443,994 479,082 501,054 652,456 -100 % 0 
 

    
เงินเพิ่มต่ำง ๆของ
พนักงำนจ้ำง 

30,075 18,858 11,994 12,000 -100 % 0 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 915,311 925,920 964,488 2,458,196     0  

รวมงบบุคลากร 915,311 925,920 964,488 2,458,196     0  

  งบด าเนินงาน                

  ค่าตอบแทน                

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

30,100 29,400 0 100,000 0 % 100,000 
 

 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำร 

0 0 0 0 100 % 30,000 
 

 ค่ำเช่ำบ้ำน 2,400 0 0 0 0 % 0  

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 0 0 0 20,000 -75 % 5,000  

รวมค่าตอบแทน 32,500 29,400 0 120,000     135,000  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

 

  ค่าใช้สอย                

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
บริกำร 

20,000 0 0 0 0 % 0 
 

      
รำยจ่ำยเพื่อให้
ได้มำซึ่งบริกำร 

0 0 0 80,000 35 % 108,000 
 

    

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่
เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่นๆ 

              

 

      
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำง
ไปรำชกำร 

0 58,360 27,040 50,000 -100 % 0 
 

      
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร 

66,920 0 0 0 100 % 50,000 
 

      
บริกำรประชำชน
เก็บภำษีนอก
สถำนท่ี 

0 13,960 0 1,110 
1,701.

8 
% 20,000 

 

      
ส ำรวจทะเบียน
ทรัพย์สินและ
จัดท ำแผนท่ีภำษี 

0 0 0 30,000 733.33 % 250,000 
 

    
ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม 

0 1,050 0 30,000 0 % 30,000 
 

รวมค่าใช้สอย 86,920 73,370 27,040 191,110     458,000  

  ค่าวัสด ุ                

    วัสดุส ำนักงำน 44,811 24,585 22,005.7 50,000 20 % 60,000  

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,920 20,680 29,520 50,000 20 % 60,000  

รวมค่าวัสด ุ 90,731 45,265 51,525.7 100,000     120,000  

  ค่าสาธารณูปโภค                

    ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 2,075 909 323 5,000 0 % 5,000  

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,075 909 323 5,000     5,000  

รวมงบด าเนินงาน 212,226 148,944 78,888.7 416,110     718,000  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

 

  งบลงทุน                

  ค่าครุภัณฑ์                

    ครุภัณฑ์ส ำนักงำน                

      
เก้ำอี้ท ำงำนระดับ  
3-6 

0 0 0 15,000 -16 % 12,600 
 

      
ตู้เก็บเอกสำรบำน
ทึบ 

0 0 27,500 0 0 % 0 
 

    
ครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่ 

              
 

      
โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) 

0 0 14,700 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                

      เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 47,000  

      
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขำวด ำ 

0 0 0 0 100 % 2,600 
 

      เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 0 6,300 0 0 0 % 0  

รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 6,300 42,200 15,000     62,200  

รวมงบลงทุน 0 6,300 42,200 15,000     62,200  

รวมงานบริหารงานคลัง 1,127,537 1,081,164 1,085,576.7 2,889,306     780,200  

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 6,944,402.48 7,718,342.75 7,751,951.03 11,598,098     12,481,408  

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

              
 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

              
 

  งบด าเนินงาน                

  ค่าตอบแทน                

    

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติ
รำชกำรอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

0 0 119,000 110,000 27.27 % 140,000 

 

รวมค่าตอบแทน 0 0 119,000 110,000     140,000  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

 

  ค่าใช้สอย                

    

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่
เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่นๆ 

              

 

      
ค่ำใช้จ่ำยของศูนย์ 
อปพร. 

0 0 0 150,000 0 % 150,000 
 

      
ค่ำใช้จ่ำยลด
อุบัติเหตุทำงถนน
ในช่วงเทศกำล 

0 117,600 0 0 0 % 0 
 

      
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำอุบัติเหตุบน
ท้องถนน 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 
 

      
ลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนในช่วง
เทศกำล       

100,560 0 0 0 0 % 0 
 

รวมค่าใช้สอย 100,560 117,600 0 160,000     160,000  

  ค่าวัสด ุ                

    วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0 0 0 15,000 0 % 15,000  

    
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์ 

0 0 0 15,000 0 % 15,000 
 

รวมค่าวัสด ุ 0 0 0 30,000     30,000  

รวมงบด าเนินงาน 100,560 117,600 119,000 300,000     330,000  

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

100,560 117,600 119,000 300,000     330,000 
 

รวมแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

100,560 117,600 119,000 300,000     330,000 
 

แผนงานการศึกษา                

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

              
 

  งบบุคลากร                

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                

    เงินเดือนพนักงำน 0 201,180 195,461 358,620 286.95 % 1,387,685  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

 

    
ค่ำตอบแทนพนักงำน
จ้ำง 

0 191,928 216,816 225,576 239.17 % 765,088 
 

    
เงินเพิ่มต่ำง ๆของ
พนักงำนจ้ำง 

0 0 0 0 100 % 48,000 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 393,108 412,277 584,196     2,200,773  

รวมงบบุคลากร 0 393,108 412,277 584,196     2,200,773  

  งบด าเนินงาน                

  ค่าตอบแทน                

    
ค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร 

0 0 0 5,000 0 % 5,000 
 

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำ
บุตร 

0 0 1,200 0 100 % 54,800 
 

รวมค่าตอบแทน 0 0 1,200 5,000     59,800  

  ค่าใช้สอย                

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
บริกำร 

0 0 148,231.48 0 0 % 0 
 

      
รำยจ่ำยเพื่อให้
ได้มำซึ่งบริกำร 

0 0 0 140,400 2.56 % 144,000 
 

    

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่
เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่นๆ 

              

 

      
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร 

0 0 0 0 100 % 10,000 
 

      
ค่ำเดินทำงไป
รำชกำร 

0 0 46,130 50,000 -100 % 0 
 

      วันเด็กแห่งชำติ 15,000 0 0 0 0 % 0  

      
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
กำรบริหำร
สถำนศึกษำ  

526,000 0 0 0 0 % 0 
 

    
ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม 

0 0 0 0 100 % 20,000 
 

รวมค่าใช้สอย 541,000 0 194,361.48 190,400     174,000  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

 

  ค่าวัสด ุ                

    วัสดุส ำนักงำน 0 0 0 9,600 212.5 % 30,000  

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 9,110 20,000 -50 % 10,000  

รวมค่าวัสด ุ 0 0 9,110 29,600     40,000  

รวมงบด าเนินงาน 541,000 0 204,671.48 225,000     273,800  

  งบลงทุน                

  ค่าครุภัณฑ์                

    ครุภัณฑ์ส ำนักงำน                

      ตู้กระจกบำนเลือน 0 0 12,000 0 0 % 0  

      
พัดลม
อุตสำหกรรม 

0 0 0 0 100 % 18,000 
 

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ                

กล้องวงจรปิด(ติดตั้ง ศพด. 3 
ศูนย์) 

66,000 0 0 0 0 % 0 
 

เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้ำอัตโนมัติ 0 0 27,000 0 0 % 0  

    
ครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่ 

              
 

      กล้องถ่ำยภำพนิ่ง 0 18,500 0 0 0 % 0  

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                

 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขำวด ำ ชนิด Network 
แบบท่ี  1 

0 0 7,800 0 0 % 0 
 

เคร่ืองพิมพ์ Multifuntion  
แบบฉีดหมึก (Injet) 

0 0 7,650 0 0 % 0 
 

 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ(ส ำหรับ
คอมพิวเตอร์)  

0 0 5,580 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์อื่น                

      เคร่ืองเล่นสนำม 300,000 0 0 0 0 % 0  

รวมค่าครุภัณฑ ์ 366,000 18,500 60,030 0     18,000  

รวมงบลงทุน 366,000 18,500 60,030 0     18,000  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

907,000 411,608 676,978.48 809,196     2,492,573 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

              
 

  งบบุคลากร                

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                

    เงินเดือนพนักงำน 0 852,774.75 924,833.34 1,010,760 -100 % 0  

    
ค่ำตอบแทนพนักงำน
จ้ำง 

0 496,586 503,972 516,912 -100 % 0 
 

    
เงินเพิ่มต่ำง ๆของ
พนักงำนจ้ำง 

0 62,254 52,404 72,000 -100 % 0 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 1,411,614.75 1,481,209.34 1,599,672     0  

รวมงบบุคลากร 0 1,411,614.75 1,481,209.34 1,599,672     0  

  งบด าเนินงาน                

  ค่าตอบแทน                

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำ
บุตร 

0 22,900 38,000 32,000 -100 % 0 
 

รวมค่าตอบแทน 0 22,900 38,000 32,000     0  

  ค่าใช้สอย                

    

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่
เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่นๆ 

              

 

      

โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนกจิกรรม
ด้ำนเด็กและ
เยำวชน 

0 0 16,951 45,000 -55.56 % 20,000 

 

      วันเด็กแห่งชำติ 0 15,000 0 0 0 % 0  

      
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
กำรบริหำร
สถำนศึกษำ 

0 847,200 753,600 819,380 -0.78 % 813,000 
 

รวมค่าใช้สอย 0 862,200 770,551 864,380     833,000  

  ค่าวัสด ุ                

    ค่ำอำหำรเสริม (นม) 1,069,067 550,237.96 1,005,711.24 1,067,323 -1.62 % 1,050,078  

รวมค่าวัสด ุ 1,069,067 550,237.96 1,005,711.24 1,067,323     1,050,078  

รวมงบด าเนินงาน 1,069,067 1,435,337.96 1,814,262.24 1,963,703     1,883,078  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

 

  งบเงินอุดหนุน                

  เงินอุดหนุน                

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 1,942,000 1,856,000 1,806,980 0 0 % 0  

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสุนน
อำหำรกลำงวัน ร.ร.สังกัดส ำนัก
คณะกรรมกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
(สพฐ.) 

0 0 0 1,804,000 -0.67 % 1,792,000 

 

รวมเงินอดุหนนุ 1,942,000 1,856,000 1,806,980 1,804,000     1,792,000  

รวมงบเงินอดุหนนุ 1,942,000 1,856,000 1,806,980 1,804,000     1,792,000  

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

3,011,067 4,702,952.71 5,102,451.58 5,367,375     3,675,078 
 

รวมแผนงานการศกึษา 3,918,067 5,114,560.71 5,779,430.06 6,176,571     6,167,651  

แผนงานสาธารณสุข                
งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสขุอื่น 

              
 

  งบด าเนินงาน                

  ค่าใช้สอย                

    

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่
เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่นๆ 

              

 

 คชจ.ในกำรด ำเนินงำนของ
เจ้ำหน้ำท่ี และบริหำรระบบ
กำรแพทย์ฉุกเฉินฯ 

309,120 0 0 0 0 % 0 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของ
เจ้ำหน้ำท่ี บริหำรระบบ
กำรแพทย์ฉุกเฉินขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ 

0 347,080 361,800 468,400 -3.93 % 450,000 

 

 ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้ำ 

0 0 24,000 30,000 100 % 60,000 
 

รวมค่าใช้สอย 309,120 347,080 385,800 498,400     510,000  

  ค่าวัสด ุ                

    
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์ 

100,000 0 100,000 100,000 0 % 100,000 
 

รวมค่าวัสด ุ 100,000 0 100,000 100,000     100,000  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

 

รวมงบด าเนินงาน 409,120 347,080 485,800 598,400     610,000  

  งบลงทุน                

  ค่าครุภัณฑ์                

    ครุภัณฑ์กำรเกษตร                

      
เคร่ืองพ่นหมอก
ควัน 

0 59,000 0 0 0 % 0 
 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 59,000 0 0     0  

รวมงบลงทุน 0 59,000 0 0     0  

  งบเงินอุดหนุน                

  เงินอุดหนุน                

    เงินอุดหนุนเอกชน 60,000 0 0 0 0 % 0  

      
โครงกำรตำม
พระรำชด ำริ 

0 0 0 0 100 % 160,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 60,000 0 0 0     160,000  

รวมงบเงินอุดหนุน 60,000 0 0 0     160,000  

รวมงานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

469,120 406,080 485,800 598,400     770,000 
 

รวมแผนงานสาธารณสุข 469,120 406,080 485,800 598,400     770,000  

แผนงานสังคมสงเคราะห ์                

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห ์

              
 

  งบด าเนินงาน                

  ค่าตอบแทน                

    

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติ
รำชกำรอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0     100,000  

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 0     100,000  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห ์

0 0 0 0     100,000 
 

 



 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563                                                                              
หน้า 35 

 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

 

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห ์

              
 

  งบด าเนินงาน                

  ค่าใช้สอย                

    

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่
เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่นๆ 

              

 

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมด้ำนผู้สูงอำยุ 

0 0 42,000 80,000 0 % 80,000 
 

วันผู้สูงอำยุ(สงกรำนต์) 0 61,440 0 0 0 % 0  

 วันสงกรำนต์(วันผู้สูงอำยุ) 53,390 0 0 0 0 % 0  

รวมค่าใช้สอย 53,390 61,440 42,000 80,000     80,000  

รวมงบด าเนินงาน 53,390 61,440 42,000 80,000     80,000  

รวมงานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห ์

53,390 61,440 42,000 80,000     80,000 
 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห ์ 53,390 61,440 42,000 80,000     180,000  

แผนงานเคหะและชุมชน                

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

              
 

  งบบุคลากร                

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                

    เงินเดือนพนักงำน 293,200 339,540 369,530 706,360 42.3 % 1,005,120  

    
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของ
พนักงำน 

0 0 3,500 48,000 0 % 48,000 
 

    เงินประจ ำต ำแหน่ง 38,500 42,000 38,500 42,000 0 % 42,000  

    
ค่ำตอบแทนพนักงำน
จ้ำง 

151,380 234,240 152,150 260,880 -4.19 % 249,960 
 

    
เงินเพิ่มต่ำง ๆของ
พนักงำนจ้ำง 

32,000 48,000 32,000 48,000 0 % 48,000 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 515,080 663,780 595,680 1,105,240     1,393,080  

รวมงบบุคลากร 515,080 663,780 595,680 1,105,240     1,393,080  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

 

  งบด าเนินงาน                

  ค่าตอบแทน                

    

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติ
รำชกำรอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

0 0 0 25,000 -100 % 0 

 

    
ค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 
 

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำ
บุตร 

4,290 4,800 25,000 30,000 0 % 30,000 
 

รวมค่าตอบแทน 4,290 4,800 25,000 75,000     50,000  

  ค่าใช้สอย                

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
บริกำร 

5,200 0 6,000 0 0 % 0 
 

      
รำยจ่ำยเพื่อให้
ได้มำซึ่งบริกำร 

0 0 0 20,000 150 % 50,000 
 

    

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่
เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่นๆ 

              

 

      
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร 

0 0 0 0 100 % 50,000 
 

      เดินทำงไปรำชกำร 6,120 56,560 13,240 60,000 -100 % 0  

    
ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม 

0 0 32,340 30,000 66.67 % 50,000 
 

รวมค่าใช้สอย 11,320 56,560 51,580 110,000     150,000  

  ค่าวัสด ุ                

    วัสดุส ำนักงำน 17,428 12,570 0 50,000 0 % 50,000  

    วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 93,715 77,028 28,542 140,000 0 % 140,000  

    วัสดุก่อสร้ำง 106,339 5,216.25 25,926.1 150,000 -33.33 % 100,000  

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,475 14,837 16,140 40,000 -25 % 30,000  

รวมค่าวัสด ุ 225,957 109,651.25 70,608.1 380,000     320,000  

รวมงบด าเนินงาน 241,567 171,011.25 147,188.1 565,000     520,000  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

 

  งบลงทุน                

  ค่าครุภัณฑ์                

    ครุภัณฑ์ส ำนักงำน                

      เก้ำอี้ท ำงำน 3,800 12,000 0 0 0 % 0  

      ตู้กระจกบำนเลื่อน 0 0 12,000 0 0 % 0  

      โต๊ะส ำนักงำน  3,800 0 0 0 0 % 0  

      พัดลมตั้งโต๊ะ 0 0 3,000 0 0 % 0  

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ                

      
เคร่ืองตัด
กระแสไฟฟ้ำ
อัตโนมัติ 

0 0 18,000 0 0 % 0 
 

    
ครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่ 

              
 

      
กล้องถ่ำยภำพ
ดิจิตอล 

0 0 20,000 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                

      
เคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ 

0 6,300 0 0 0 % 0 
 

      โน๊ตบุ๊ก 0 17,900 0 0 0 % 0  

รวมค่าครุภัณฑ ์ 7,600 36,200 53,000 0     0  

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                

    

ค่ำออกแบบ ค่ำ
ควบคุมงำนท่ีจ่ำยให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภำยนอกเพื่อให้
ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำง 

              

 

      

ค่ำจ้ำงเหมำ
ออกแบบ รับรอง
แบบในกำรควบคุม
งำน ตำม พรบ.
จัดซื้อจัดจ้ำง 

0 0 0 0 100 % 60,000 

 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0     60,000  

รวมงบลงทุน 7,600 36,200 53,000 0     60,000  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

 

  งบเงินอุดหนุน                

  เงินอุดหนุน                

    
เงินอุดหนุนส่วน
รำชกำร 

350,294.81 302,363.66 999,052.62 0 0 % 0 
 

 ขยำยเขตไฟฟ้ำ บ้ำนถ่อนนำ
ลับ หมู่ท่ี 1 

0 0 0 0 100 % 380,000 
 

 ขยำยเขตไฟฟ้ำ บ้ำนเทพเทวี 
หมู่ท่ี 8 

0 0 0 0 100 % 380,000 
 

 ขยำยเขตไฟฟ้ำ บ้ำนนำมั่ง หมู่
ท่ี 2 

0 0 0 0 100 % 300,000 
 

 ขยำยเขตไฟฟ้ำ บ้ำนโพธ์ิท่ำ
เมือง หมู่ท่ี 7 

0 0 0 0 100 % 380,000 
 

 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ  บ้ำน
หนองแวง   หมู่ท่ี  5 

0 0 0 268,790 -100 % 0 
 

 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำไปหนอง
หัวดง  บ้ำนนำมั่ง  หมู่ท่ี  2 

0 0 0 100,000 -100 % 0 
 

รวมเงินอุดหนุน 350,294.81 302,363.66 999,052.62 368,790     1,440,000  

รวมงบเงินอุดหนุน 350,294.81 302,363.66 999,052.62 368,790     1,440,000  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

1,114,541.81 1,173,354.91 1,794,920.72 2,039,030     3,413,080 
 

งานสวนสาธารณะ                

  งบด าเนินงาน                

  ค่าใช้สอย                

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
บริกำร 

              
 

      
จ้ำงเหมำบริกำร
แรงงำน 

0 0 0 40,000 -100 % 0 
 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000     0  

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 40,000     0  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

 

  งบลงทุน                

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                

    
ค่ำก่อสร้ำงสิ่ง
สำธำรณูปโภค 

              
 

ก่อสร้ำงสวนสุขภำพ บ้ำนทุ่ง
ใหญ่ หมู่ท่ี 3 

0 0 0 409,500 -100 % 0 
 

 ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ถนน
ภำยในต ำบล 

0 0 0 0 100 % 50,000 
 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 409,500     50,000  

รวมงบลงทุน 0 0 0 409,500     50,000  

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 449,500     50,000  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,114,541.81 1,173,354.91 1,794,920.72 2,488,530     3,463,080  

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

              
 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

              
 

  งบด าเนินงาน                

  ค่าใช้สอย                

    

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่
เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่นๆ 

              

 

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร อบต.
เคลื่อนท่ีพบประชำชน 

31,636 0 0 0 0 % 0 
 

 โครงกำรจัดท ำเวทีประชำคม
เพื่อจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน 

0 0 0 0 100 % 10,000 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติด 

0 0 0 30,000 0 % 30,000 
 

ฝึกอบรม ส่งเสริมและสร้ำง
อำชีพเพ่ือเพิ่มรำยได้ให้แก่
ประชำชน 

0 42,176 0 0 0 % 0 
 

 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสร้ำง
อำชีพเพ่ือเพิ่มรำยได้ให้แก่
ประชำชน ตำมแนวทำง
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

0 0 0 70,000 -28.57 % 50,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

 

ฝึกอบรมกำรทบทวน และ
จัดท ำแผนชุมชนแบบบูรณำ
กำร 

0 0 0 20,000 50 % 30,000 
 

ฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพให้
ประชำชนฯ 

34,760 0 0 0 0 % 0 
 

 อบต.เคลื่อนท่ีพบประชำชน 0 0 0 20,000 -100 % 0  

 อบรมให้ควำมรู้แก่ประชำชน 
และเยำวชนด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 
ตำม พรบ.ข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ.
2540 

0 14,370 14,437 0 0 % 0 

 

 อบรมให้ควำมรู้ด้ำนข้อมูล
ข่ำวสำร ตำม พรบ.ข้อมูล
ข่ำวสำร พ.ศ.2540 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 
 

 อบรมให้ควำมรู้เพื่อพัฒนำ
บทบำทสตรี 

74,936 0 0 0 0 % 0 
 

รวมค่าใช้สอย 141,332 56,546 14,437 160,000     140,000  

รวมงบด าเนินงาน 141,332 56,546 14,437 160,000     140,000  

  งบเงินอุดหนุน                

  เงินอุดหนุน                

    
เงินอุดหนุนส่วน
รำชกำร 

0 25,000 25,000 0 0 % 0 
 

 เงินอุดหนุนกำรศึกษำเรียนรู้
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
พระเจ้ำหลำนเธอพระองค์เจ้ำ
พัชรกิติยำภำฯ 

0 0 0 25,000 0 % 25,000 

 

    เงินอุดหนุนเอกชน 80,000 0 0 0 0 % 0  

    
เงินอุดหนุนกิจกำรท่ี
เป็นสำธำรณประโยชน์ 

0 80,000 20,000 0 0 % 0 
 

 เงินอุดหนุนกลุม่สตรีต ำบล
ถ่อนนำลับ 

0 0 0 20,000 -100 % 0 
 

รวมเงินอุดหนุน 80,000 105,000 45,000 45,000     25,000  

รวมงบเงินอุดหนุน 80,000 105,000 45,000 45,000     25,000  

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

221,332 161,546 59,437 205,000     165,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

 

รวมแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

221,332 161,546 59,437 205,000     165,000 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

              
 

งานกีฬาและนันทนาการ                

  งบด าเนินงาน                

  ค่าใช้สอย                

    

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่
เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่นๆ 

              

 

แข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด
ต ำบลถ่อนนำลับ 

138,170 0 149,539 150,000 0 % 150,000 
 

ส่งกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันประจ ำปี
งบประมำณ 2560 

0 11,000 0 0 0 % 0 
 

 ส่งนักกฬีำเข้ำร่วมแข่งขัน 43,760 0 0 60,000 -50 % 30,000  

รวมค่าใช้สอย 181,930 11,000 149,539 210,000     180,000  

  ค่าวัสด ุ                

    วัสดุกีฬำ 79,760 79,890 78,020 80,000 0 % 80,000  

รวมค่าวัสด ุ 79,760 79,890 78,020 80,000     80,000  

รวมงบด าเนินงาน 261,690 90,890 227,559 290,000     260,000  

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 261,690 90,890 227,559 290,000     260,000  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                

  งบด าเนินงาน                

  ค่าใช้สอย                

    

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่
เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่นๆ 

              

 

 แข่งเรือยำวประจ ำปี 75,400 0 0 0 0 % 0  

ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ 
ประเพณีวัฒนธรรม 

0 17,000 99,933 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

 

ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ พิธีกำร 
และรัฐพิธี 

0 0 0 30,000 -100 % 0 
 

งำนประเพณีบุญบ้ังไฟ 30,000 0 0 0 0 % 0  

ประเพณีบุญบ้ังไฟ 0 30,000 30,000 30,000 0 % 30,000  

วันพ่อแห่งชำติ 39,400 0 0 0 0 % 0  

อบรมเข้ำค่ำยคุณธรรม จริยธรรม 0 0 0 20,000 -100 % 0  

รวมค่าใช้สอย 144,800 47,000 129,933 80,000     30,000  

รวมงบด าเนินงาน 144,800 47,000 129,933 80,000     30,000  

  งบเงินอุดหนุน                

  เงินอุดหนุน                

    
เงินอุดหนุนส่วน
รำชกำร 

30,000 10,000 10,000 0 0 % 0 
 

เงินอุดหนุนจัดงำนรัฐพิธีและงำน
พิธีส ำคัญ 

0 0 0 10,000 -100 % 0 
 

    
เงินอุดหนุนกิจกำรท่ี
เป็นสำธำรณประโยชน์ 

20,000 20,000 20,000 0 0 % 0 
 

เงินอุดหนุนกิ่งกำชำดอ ำเภอบ้ำน
ดุง 

0 0 0 20,000 -100 % 0 
 

รวมเงินอุดหนุน 50,000 30,000 30,000 30,000     0  

รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 30,000 30,000 30,000     0  

รวมงานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

194,800 77,000 159,933 110,000     30,000 
 

รวมแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

456,490 167,890 387,492 400,000     290,000 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

              
 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                

  งบด าเนินงาน                

  ค่าใช้สอย                

    
ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม 

0 0 0 150,000 237.91 % 506,871 
 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 150,000     506,871  

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 150,000     506,871  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

 

  งบลงทุน                

  ค่าครุภัณฑ์                

    ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง                

เคร่ือง CORIN  CONGRETE 0 0 0 0 100 % 50,000  

 ชุดทดสอบคอนกรีต(slum 
test) 

0 0 0 0 100 % 5,000 
 

ครุภัณฑ์ส ำรวจ                

 เทปเหล็กวัดระยะ(ใยแก้ว) 0 0 0 0 100 % 25,000  

รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 0 0 0     80,000  

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                

    อำคำรต่ำง ๆ                

ปรับปรุง ต่อเติม อำคำร
ส ำนักงำน อบต.ถ่อนนำลับ 

0 0 0 200,000 -100 % 0 
 

ปรับปรุงศำลำประชำคมบ้ำนทุ่ง
ใหญ ่หมู่้ 3 

0 340,000 0 0 0 % 0 
 

 ปรับปรุงศำลำประชำคมบ้ำน
เทพเทวี หมู่ 8 

0 390,000 0 0 0 % 0 
 

ปรับปรุงศำลำอเนกประสงค์ 
บ้ำนโพธ์ิชัย หมู่ท่ี 6 

0 0 0 0 100 % 380,000 
 

 ปรับปรุงอำคำรสถำนท่ีส่วน
รำชกำร 

0 0 0 0 100 % 300,000 
 

 ปรับปรุงอำคำรส ำนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ่อนนำ
ลับ 

0 97,000 0 0 0 % 0 
 

    
ค่ำก่อสร้ำงสิ่ง
สำธำรณูปกำร 

              
 

ติดตั้งป้ำยจรำจรเขตโรงเรียน
ภำยในต ำบลถ่อนนำลับ 

150,000 0 0 0 0 % 0 
 

    
ค่ำก่อสร้ำงสิ่ง
สำธำรณูปโภค 

              
 

 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้ำนหนองลำด หมู่ท่ี 4 

0 410,000 0 0 0 % 0 
 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้ำนทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 3 

0 0 0 0 100 % 380,000 
 

 



 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563                                                                              
หน้า 44 

 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
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ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้ำนเทพเทวี หมู่ 8 

0 0 290,000 0 0 % 0 
 

 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้ำนหนองลำด หมู่ท่ี 4 

0 0 0 255,000 -100 % 0 
 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้ำนหนองแวง  หมู่ท่ี 5 

0 0 0 0 100 % 380,000 
 

 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้ำนหนองแวง หมู่ท่ี 5 

0 410,000 293,000 300,900 -100 % 0 
 

 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้ำนเทพเทวี หมู่ท่ี  8 

390,000 0 0 0 0 % 0 
 

 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้ำนเทพเทวี หมู่ท่ี 8 

0 0 0 350,000 -100 % 0 
 

 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้ำนหนองแวง หมู่ท่ี  5 

385,000 0 0 0 0 % 0 
 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรึคเสริมเหล็ก
บ้ำนถ่อนนำลับ  หมู่ท่ี  1 

320,000 0 0 0 0 % 0 
 

 ก่อสร้ำงถนนลูกรัง บ้ำนถ่อนนำ
ลับ หมู่ท่ี  1 

0 0 0 57,000 -100 % 0 
 

ก่อสร้ำงถนนลูกรัง บ้ำนนำมั่ง 
หมู่ท่ี 2 

0 334,114 0 270,000 -100 % 0 
 

 ก่อสร้ำงถนนลูกรัง บ้ำนโพธ์ิท่ำ
เมือง หมู่ท่ี 7 

0 0 290,000 0 0 % 0 
 

  
  
  
ก่อสร้ำงถนนลูกรังบ้ำนนำมั่ง หมู่  
2 

155,000 0 0 0 0 % 0 

 

  
  
  
ก่อสร้ำงฝำยชลอน้ ำห้วยเจียม 
บ้ำนโพธ์ิท่ำเมือง  หมู่ท่ี  7 

0 0 0 300,000 -100 % 0 
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ปี 2563 

 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  บ้ำนโพธ์ิ
ชัย  หมู่ท่ี  6 

0 0 0 395,000 -100 % 0 
 

 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ บ้ำนถ่อน
นำลับ หมู่ท่ี 1 

0 390,000 0 295,000 -100 % 0 
 

 ก่อสร้้ำงรำงระบำยน้ ำ บ้ำนททุ่ง
ใหญ ่ หมู่ท่ี  3 

0 0 290,000 0 0 % 0 
 

 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ บ้ำน
หนองลำด หมู่ท่ี 4 

0 0 290,000 0 100 % 300,000 
 

 เจำะบ่อบำดำลบ้ำนโพธ์ิชัย หมู่
ท่ี 6 

441,000 0 0 0 0 % 0 
 

 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้ำนถ่อนนำลับ หมู่ท่ี  
1 

0 0 0 40,000 -100 % 0 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้ำนหนองลำด  หมู่ท่ี  
4 

0 0 0 100,000 -100 % 0 
 

 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้ำนโพธ์ิท่ำเมือง  หมู่ท่ี 7 

0 0 0 95,000 -100 % 0 
 

ปรับปรุงอ่ำงเก็บน้ ำภูกระแต 
บ้ำนโพธ์ิชัย หมู่ท่ี 6 

0 310,000 0 0 0 % 0 
 

ปรัปปรุงถนนลูกรัง บ้ำนหนอง
ลำด  หมู่ท่ี 4 

0 0 0 0 100 % 80,000 
 

    
ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

              
 

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง 

0 0 221,700 205,300 -2.58 % 200,000 
 

 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดิน
ก่อสร้ำงสร้ำง 

120,600 0 0 0 0 % 0 
 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,961,600 2,681,114 1,674,700 2,863,200     2,020,000  

รวมงบลงทุน 1,961,600 2,681,114 1,674,700 2,863,200     2,100,000  

รวมงานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1,961,600 2,681,114 1,674,700 3,013,200     2,606,871 
 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1,961,600 2,681,114 1,674,700 3,013,200     2,606,871 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

 

แผนงานการเกษตร                

งานส่งเสริมการเกษตร                

  งบด าเนินงาน                

  ค่าตอบแทน                

    ค่ำเบี้ยประชุม 0 0 0 19,200 -100 % 0  

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 19,200     0  

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 19,200     0  

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 19,200     0  

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้                

  งบด าเนินงาน                

  ค่าใช้สอย                

    

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่
เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่นๆ 

              

 

 ท้องถ่ินไทย รวมใจภักดิ์ รักษำ
พื้นท่ีสีเขียว (รักษ์น้ ำ รักษ์ป่ำ 
รักษำแผ่นดิน) 

0 23,600 49,280 50,000 0 % 50,000 
 

 ท้องถ่ินไทย รวมใจภักดิ์รักษ์พื้น
ป่ำสีเขียว  

44,375 0 0 0 0 % 0 
 

 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำม
บรมรำชกุมำรี 

0 0 0 50,000 0 % 50,000 

 

รวมค่าใช้สอย 44,375 23,600 49,280 100,000     100,000  

รวมงบด าเนินงาน 44,375 23,600 49,280 100,000     100,000  

รวมงานอนรุักษ์แหลง่น้ าและป่าไม ้ 44,375 23,600 49,280 100,000     100,000  

รวมแผนงานการเกษตร 44,375 23,600 49,280 119,200     100,000  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

 

แผนงานงบกลาง                

งบกลาง                

  งบกลาง                

  งบกลาง                

    
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

84,560 107,858 107,221 151,465 -0.97 % 150,000 
 

    
เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

0 0 0 20,000 -70 % 6,000 
 

    เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 0 4,559,000 4,799,700 5,664,000 -1.44 % 5,582,400  

    เบี้ยยังชีพคนพิกำร 0 1,468,000 1,416,800 1,536,000 4.38 % 1,603,200  

    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 46,500 51,500 55,000 60,000 0 % 60,000  

    ส ำรองจ่ำย 692,908.38 753,050 622,255.56 400,000 -50 % 200,000  

    
รำยจ่ำยตำมข้อ
ผูกพัน 

84,512 79,506 95,900 0 0 % 0 
 

เงินสมทบหลักประกันสุขภำพ 0 0 0 97,350 -17.62 % 80,200  

    เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 0 100 % 50,000  

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 
(กบท.) 

150,000 153,640 162,307 170,786 7.85 % 184,190 
 

รวมงบกลาง 1,058,480.38 7,172,554 7,259,183.56 8,099,601     7,915,990  

รวมงบกลาง 1,058,480.38 7,172,554 7,259,183.56 8,099,601     7,915,990  

รวมงบกลาง 1,058,480.38 7,172,554 7,259,183.56 8,099,601     7,915,990  

รวมแผนงานงบกลาง 1,058,480.38 7,172,554 7,259,183.56 8,099,601     7,915,990  

รวมทุกแผนงาน 16,342,358.67 24,798,082.37 25,403,194.37 33,078,600     34,470,000  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563      

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ  
อ ำเภอ บ้ำนดุง   จังหวัดอุดรธำนี  

                   

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 34,470,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น   

 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
 

 งานบริหารท่ัวไป รวม 11,701,208 บาท  
 

  งบบุคลากร รวม 9,497,808 บาท  
 

   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท  
 

   เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท  
 

      

             เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับและรองนำยกองค์กำร-
บรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ ค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
        1. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ จ ำนวน 1 คน ในอัตรำเดอืน
ละ 20,400 บำท ตั้งไว้ 244,800.- บำท 
        2. รองนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ จ ำนวน 2 คน ในอัตรำเดือน
ละ 11,220.- บำท ตั้งไว้ 269,280.- บำท 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสัง่กำร ดังนี้ 
        1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล รอง
นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 
        2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล รอง
นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
       3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว2084 ลง
วันที่ 30 กันยำยน 2554 เรื่อง ประกำศระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือนและ
ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรและสมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัด เทศบำล และองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 ในรำชกิจจำนุเบกษำ  (ส ำนักงำนปลดั) 
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   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท  
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ่อนนำลบั และรองนำยก
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ ค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ จ ำนวน 12 เดือน 
          1. นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ จ ำนวน 1 คน ในอัตรำเดอืนละ 1,750.- บำท  
ตั้งไว้ 21,000.- บำท 
          2. รองนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลบั จ ำนวน 2 คน ในอัตรำเดือน
ละ 880.- บำท ตั้งไว้ 21,120.- บำท 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสัง่กำร ดังนี ้
          1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำร-
บรหิำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2554 
        2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล  
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำร-
บรหิำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
       3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว2084 ลง
วันที่ 30 กันยำยน 2554 เรื่อง ประกำศระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือนและค่ำตอบแทน
ผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัด เทศบำล และองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2554 ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
(ส ำนักงำนปลัด) 
  

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท  
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพเิศษนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ และรองนำยกองค์กำร-
บรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ ค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ จ ำนวน 12 เดือน 
1. นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ จ ำนวน 1 คน ในอัตรำเดือนละ 1,750.- บำท  
ตั้งไว้ 21,000.- บำท 
2. รองนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ จ ำนวน 2 คน ในอัตรำเดือนละ 880.- บำท  
ตั้งไว้ 21,120.- บำท 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสัง่กำร ดังนี้ 
          1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รอง
ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำร   
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สภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 
        2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล รอง
นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
       3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว2084 ลง
วันที่ 30 กันยำยน 2554 เรื่อง ประกำศระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือนและ
ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรและสมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัด เทศบำล และองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 ในรำชกิจจำนุเบกษำ   (ส ำนักงำนปลัด) 
  
 

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    
                                                                                   จ านวน      86,400    บาท  

 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ /ที่ปรึกษำนำยก
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ ค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ 12 เดือน ดังนี ้
1. เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ่อนนำลบั จ ำนวน 1 คน ในอัตรำเดือน
ละ 7,200.- บำท ตั้งไว้ 86,400.- บำท 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสัง่กำร ดังนี้ 
          1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
รองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล และ
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 
        2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล  
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำ
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำร- 
ส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
       3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว2084  
ลงวันที ่30 กันยำยน 2554 เรื่อง ประกำศระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือนและ
ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรและสมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัด เทศบำล และองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 ในรำชกิจจำนุเบกษำ   (ส ำนักงำนปลัด) 
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   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,540,800 บาท  
 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ ค ำนวณ 
ตั้งจ่ำยไว้ จ ำนวน 12 เดือน 
1. ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ จ ำนวน 1 คน ในอัตรำเดอืน
ละ 11,220.- บำท ตั้งไว้ 134,640.- บำท 
2. รองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ จ ำนวน 1 คน ในอัตรำเดือน
ละ 9,180.- บำท ตั้งไว้ 110,160.- บำท 
3.เลขำนุกำรสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ่อนำลับ  จ ำนวน  1 คน  ในอัตรำเดือน 7,200.-บำท  
ตั้งไว้ 86,400.-บำท 
4. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ จ ำนวน 14 คน ในอัตรำเดือนละ 7,200 บำท  
ตั้งไว้ 1,209,600.- บำท 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสัง่กำร ดังนี้ 
          1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำ
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 
        2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล  
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำ
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
       3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว2084 ลง
วันที่ 30 กันยำยน 2554 เรื่อง ประกำศระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือนและ
ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรและสมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัด เทศบำล และ 
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
(ส ำนักงำนปลัด) 
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   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 7,272,288 บาท  
 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 5,080,980 บาท  
 

      

  1.เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แกป่ลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับและพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสังกัดส ำนักปลัดองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลประจ ำปี จ ำนวน 10 อัตรำ และอัตรำก ำลังตำมแผน
อัตรำก ำลงัสำมปี (พ.ศ.2561-2563)  เป็นเงิน  3,369.720.-บำท    เพื่อจ่ำยให้กบั 
   (1) ปลัดองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ   (9) นักพัฒนำชุมชน    จ ำนวน   1  อัตรำ 
   (2) หัวหน้ำส ำนักปลัด จ ำนวน 1 อัตรำ 
   (3) นักทรัพยำกรบุคคล จ ำนวน 1 อัตรำ 
   (4) นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จ ำนวน 1 อัตรำ 
   (5) นิติกร จ ำนวน 1 อัตรำ 
   (6)นักวิชำกำรเกษตร  จ ำนวน  1  อัตรำ  
   (7) เจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน 2 อัตรำ  
   (8) นักป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย  จ ำนวน  1 อัตรำ   
  2.พนักงำนส่วนต ำบลสังกัดกองคลัง จ ำนวน 5  อัตรำ  เป็นเงิน 1,711,260.-บำท 
   (1) ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั จ ำนวน 1 อัตรำ 
   (2) นักวิชำกำรพัสด ุ จ ำนวน 1 อัตรำ 
   (3) เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  จ ำนวน 1 อัตรำ 
   (4) เจ้ำพนักงำนจัดเก็บและรำยได้ จ ำนวน 1 อัตรำ 
   (5) เจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน 1 อัตรำ 
   

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 207,960 บาท  
 

      

             1.เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพช่ัวครำวให้แกพ่นักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง เจ้ำ
พนักงำนธุรกำร สังกัดส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำ ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยกำรเบกิจ่ำยเงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำรและลกูจ้ำงประจ ำ
ส่วนรำชกำร (ฉบับที6่) พ.ศ. 2558 และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล เรื่องก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑก์ำรให้พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ได้รบัเงินค่ำครองชีพช่ัวครำว (ฉบับ
ที่2) ลงวันที ่ 18  มิถุนำยน  2558   
          2.เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล สังกัดกอง
คลัง  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี   ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนจัดเกบ็รำยได ้ ต ำแหน่งเจ้ำ
พนักงำนธุรกำร  จ ำนวน  3 ต ำแหน่ง  3  อัตรำ ถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิก
จ่ำยเงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำส่วนรำชกำร    
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(ฉบับที ่6) พ.ศ. 2558  และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับหลกัเกณฑก์ำรให้พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กำร-
บรหิำรส่วนต ำบลให้ได้รับเงินค่ำครองชีพช่ัวครำว (ฉบับที ่ 2) ลงวันที ่ 18 มิถุนำยน  2558     
        3. เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิม่พิเศษส ำหรับกำรสูร้บ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง  
เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  จ ำนวน  1 อัตรำ ตั้งไว้  12 เดือน  ในอัตรำเดือน
ละ  330.-บำท  ตั้งไว้  3,960.-บำท 
       4.เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพเิศษให้แก่ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    ต ำแหน่ง  
นักบรหิำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ระดับกลำง  ตั้งไว้  12 เดือน ในอัตรำเดือนละ  7,000.-
บำท  ตั้งไว้  84,000.-บำท 
  

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท  
 

      

          1.เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่ปลัดองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล      
 อัตรำเดือนละ  7,000.-บำท และหัวหน้ำส ำนักปลัดองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  อัตรำเดือน
ละ  3,500.-บำท  จ ำนวน 2 อัตรำ เป็นเงิน   126,000.-บำท  (ส ำนักงำนปลัด)   
       2.เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหนง่ให้แกผู่้อ ำนวยกำรกองคลัง  อัตรำเดือนละ  3,500.-
บำท จ ำนวน 1 อัตรำ  เป็นเงิน 42,000.-บำท (กองคลงั) 
    

   ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 1,671,348 บาท  
 

      

    1.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนตำมภำรกจิ จ ำนวน 5  อัตรำ   ต ำแหน่ง  ผู้ช่วย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำน
ธุรกำร  ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถบรรทุกน้ ำฯ  ต ำแหน่ง พนกังำนขับรถยนต(์EMS)   
เป็นเงิน 839,088.-บำท  และพนักงำนจ้ำงทั่วไป  จ ำนวน  3 อัตรำ   
ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป 2 อัตรำ  ต ำแหน่ง นักกำรภำรโรง  สังกัดส ำนักปลัดองค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบลถ่อนนำลับโดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ 12 เดือน  ตำมแผนอตัรำก ำลงัสำมป ี(พ.ศ.2561-
2563) เป็นเงิน 324,000.-บำท (ส ำนักงำนปลัด)     
 2.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนกังำนจ้ำงตำมภำรกจิสังกัดกองคลงั ต ำแหน่ง    ผู้ช่วย
นักวิชำกำรพัสด ุ  ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบญัชี   ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำพนักงำน
จัดเกบ็รำยได ้  ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพสัด ุ จ ำนวน 4  ต ำแหน่ง   4 อัตรำ โดยค ำนวณตั้ง
จ่ำยไว้ 12 เดือน  ตำมแผนอัตรำก ำลังสำมป ี(พ.ศ.2561-2563)   เป็นเงิน 508,260.-บำท 
(กองคลัง) 
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   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 144,000 บาท  
 

      

        1.เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนตำมภำรกิจ     ต ำแหน่ง      ผู้ช่วย
เจ้ำพนักงำนธุรกำร  ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถบรรทุกน้ ำฯ  ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์
(EMS)  จ ำนวน 3  อัตรำ   และพนักงำนจ้ำงทั่วไป  ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป  2 อัตรำ  
ต ำแหน่ง นักกำรภำรโรง  จ ำนวน  1  อัตรำ สังกัดส ำนักปลดัองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ
ค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ 12 เดือน ตำมแผนอัตรำก ำลังสำมป ี(พ.ศ. 2561-2563)  เป็นเงิน 96,000.-บำท
(ส ำนักงำนปลัด) 
      2.เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิสังกัดกองคลงั  
ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสด ุ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเกบ็รำยได ้จ ำนวน  2 อัตรำ ค ำนวณตั้งจ่ำย
ไว้ 12 เดือน ตำมแผนอัตรำก ำลังสำมป ี(พ.ศ. 2561-2563)  เป็นเงิน 48,000.-บำท(กองคลัง) 
  
  

  งบด าเนินงาน รวม 1,758,000 บาท  
 

   ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท  
 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท  
 

      

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัตงิำนนอกเวลำรำชกำรของพนกังำนองค์กำรบรหิำร- 
ส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงสงักัดส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ ซึ่งเป็นงำน
เร่งด่วนนอกเวลำรำชกำรปกต ิหรอืงำนที่ไมอ่ำจท ำในเวลำรำชกำร ถือปฏิบัติตำมหนงัสือ
กระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที ่25 พฤษภำคม 2550 
    

   ค่าเชา่บา้น จ านวน 60,000 บาท  
 

      

            เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน/เช่ำซื้อบ้ำนให้แก่พนกังำนสว่นต ำบล สังกัดส ำนักปลัดองค์กำร-
บรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ ซึ่งมสีิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำ
เช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฯ 
    

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท  
 

      

        เพื่อจ่ำยเงินช่วยเหลอืกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล สังกัดส ำนักปลัดองค์กำร -
บรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ ซึ่งมสีิทธิเบิกเงินค่ำช่วยเหลอืกำรศึกษำบุตรได ้ตำมหนังสือ  
กรมบัญชีกลำง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลงวันที ่28 มิถุนำยน 2559 
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   ค่าใชส้อย รวม 795,000 บาท  
 

    รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 150,000 บาท  
 

      

  1.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน    
2. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรซึ่งมิใช่กำรประกอบดัดแปลง ต่อ เติม สร้ำง แต่เป็นงำนที่ได้มำ
ซึ่งบริกำรขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ เช่น ค่ำเข้ำเล่มหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ,    
ค่ำถ่ำยเอกสำรต่ำงๆ เช่นข้อบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี, แผนพัฒนำองค์กำร- 
บรหิำรส่วนต ำบล ฯลฯ ท ำควำมสะอำดอำคำร ดูแลรักษำต้นไม้ ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำของ,ค่ำแปลง
เอกสำร   ค่ำเขียนป้ำย หรือค่ำบริกำรอื่นๆที่จ ำเป็น  
3.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรออกบรกิำรประชำชนเคลื่อนที่ จัดท ำตู้รบัเรื่องรำวร้องทุกข์  
ร้องเรียนประจ ำหมู่บ้ำน กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรโดยกำรจัดท ำแผ่นพบั ใบปลิว และเอกสำร
สรปุผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ค่ำโฆษณำและเผยแพร ่รำยกำรเกี่ยวกับกำร
จ้ำงโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิง่พิมพ์ต่ำงๆ  
4.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีทีเ่กี่ยวข้องกบักำรปฏิบัติรำชกำรของ 
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ  
5.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพฒันำปรบัปรุงระบบเว็บไซตข์ององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ถ่อนนำลับในกำรใช้เป็นช่องทำงกำรสือ่สำรประชำสัมพันธ์องค์กร เช่น ค่ำเช่ำพื้นที่หรือค่ำใช้จ่ำย
อื่น ฯลฯ  
6.ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี ้   

   รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 50,000 บาท  
 

      

             (1) รำยกำร ค่ำรับรองในกำรต้อนรบับุคคลหรือคณะบุคคล  ให้ตั้งได้ไม่เกินปีละ 1% ของ
รำยได้จรงิของงบประมำณที่ล่วงมำโดยไม่รวมรำยได้จำกเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินกู ้เงินจ่ำยขำดเงิน
สะสมและเงินที่มผีู้อุทิศให ้ดังนี ้ในปีงบประมำณ 2561  มียอดรำยรบัจริง 17,322,781.18 บำท   
ค ำนวณได้ดังนี้  17,322,781.18 x 1/100 = 173,221.81 บำท ให้เบิกจ่ำยได้ภำยในวงเงินงบประมำณ
ที่ประมำณกำรไว้ตำมอัตรำที่ก ำหนดและตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจริง  โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและ
ประหยัดและให้ใช้หลกัฐำนกำรจ่ำยเงินตำมรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจริงมำประกอบกำรเบกิจ่ำยเงิน
โดยมี จนท.ที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนเป็นผูร้ับรองกำรจ่ำย 
            (2) รำยกำร ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถ่ิน  หรือคณะกรรมกำรหรือ
คณะอนุกรรมกำรที่ได้รับแตง่ตั้งตำมกฎหมำยหรือตำมระเบยีบฯ หรือกำรประชุมระหว่ำง อปท.
กับ อปท. หรือ อปท.กับรัฐวิสำหกิจหรอืเอกชนให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำรท้องถ่ินโดยยอดเงินที่ 
ตั้งจ่ำยไม่รวมอยู่ในค่ำรับรองให้เบิกจ่ำยได้เท่ำทีจ่่ำยจริง และให้แนบบญัชีลำยมอืช่ือจ ำนวนบุคคลและ
รำยงำนกำรประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย โดยมีเจ้ำหน้ำที่ทีเ่กี่ยวข้องในกำร
ด ำเนินงำนเป็นผูร้ับรองกำรจ่ำย ข้อ (1) และข้อ (2) ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี ้    
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หนังสือกระทรวงมหำดไทยที ่มท 0808.4/ว2381 ลว.28 กรกฎำคม 2548 กำรตั้งงบประมำณและ 
กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำรับรองหรือค่ำเลี้ยงรบัรองของ อปท. 
         (3) ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ/รัฐพิธี  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ รัฐพิธี  
พระรำชพิธี หรือวันส ำคัญต่ำงของชำติ ค่ำจัดงำน กิจกรรมตำ่งๆ ตำมนโยบำยหรือค ำสั่งของ
อ ำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหำดไทย รัฐบำล หรอืตำมภำรกจิอ ำนำจ
หน้ำที ่
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญัต ิดังนี ้
          1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
          2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
(ส ำนักงำนปลัด) 

                 

   รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
 

    1.ค่าใช้จา่ยในการจัดหาพวงมาลาฯ จ านวน 5,000 บาท  
 

      

           เพื่อจ่ำยเป็นค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม ้กระเช้ำดอกไม ้และพวงมำลำ ฯลฯ ส ำหรบัในงำน 
พิธีกำรส ำคัญต่ำงๆ ตำมวำระและโอกำสทีจ่ ำเป็น และมีควำมส ำคัญ   
    

    2.ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จ านวน 150,000 บาท  
 

      

                 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนฝึกอบรมหรือประชุมต่ำงๆและค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงไป
รำชกำร ค่ำพำหนะ และค่ำเช่ำที่พักระหว่ำงเดินทำงในประเทศและต่ำงประเทศให้แก่ 
คณะผู้บรหิำร สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พนักงำนองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ลูกจ้ำง
และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคลอื่นที่ไดร้ับค ำสั่งใหเ้ดินทำงไปรำชกำร ฯลฯ ที่มีควำมจ ำเป็นต้อง
เดินทำงไปติดต่อรำชกำร หรือมกีำรโอนย้ำยหรือเข้ำรับกำรอบรมสัมมนำหรือ สอบคัดเลือก และมี
สิทธิตำมระเบียบทีท่ำงรำชกำรก ำหนด ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ 
เจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555   
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    3.ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง จ านวน 300,000 บาท  
 

      

                 เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องในกำรเลอืกตั้งท้องถ่ิน ถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ
สภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที ่6 พ.ศ. 2552  
    

    4.โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม จ านวน 40,000 บาท  
 

      

    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเข้ำค่ำยอบรมคุณธรรม จริยธรรม  โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย  
  1.  ค่ำจัดท ำป้ำยโครงกำร        
  2. ค่ำจัดสถำนที ่         
  3.  ค่ำสมนำคุณวิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู ้ 
  4.  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่   
  5.  ค่ำอำหำร      
  6.  ค่ำวัสด ุเครื่องเขียน และค่ำใช้จ่ำยอื่น       ค่ำใช้จ่ำยทุกรำยกำรสำมำรถัวเฉลี่ยได ้
และค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็น  
      -ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
      -ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที่  170    ล ำดับที ่3   
    

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท  
 

      

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรงุรักษำและซ่อมแซมทรัพยส์ินต่ำงๆของส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลถ่อนนำลับใหส้ำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิเช่น  
     1.ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยส์ิน เช่น ค่ำซ่อมเครือ่งคอมพิวเตอร ์ค่ำซ่อม
เครื่องพิมพ ์ ค่ำซ่อมเครื่องปรบัอำกำศ ฯลฯ หรือกรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและ
ค่ำแรงงำน  
      2.ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรงุรกัษำ
ยำนพำหนะ เช่น ค่ำซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะที่วัสดุอะไหล่มีอำยุกำรใช้งำนปกตริะหว่ำง 4-6 ป ีหรอื
ระยะทำงใช้งำนระหว่ำง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน หรือค่ำซอ่มบ ำรุง
ยำนพำหนะทีม่ีอำยุกำรใช้งำนครบ 6 ป ีหรอืระยะทำงใช้งำนครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่
ระยะใดถึงก่อน 
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   ค่าวัสด ุ รวม 480,000 บาท  
 

   1.วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท  
 

      

    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของที่มลีักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น กระดำษ  
เครื่องเขียน กระดำษอัดส ำเนำ กระดำษพิมพ์ดีด หมึกโรเนียว กระดำษแฟกซ ์ 
กระดำษคำร์บอน สิ่งพมิพ์ที่ได้จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพมิพ ์ตลอดจนน้ ำด่ืมส ำหรับกำรปริกำร
ประชำชน ฯลฯ เป็นต้น 
     
   

   2.วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 30,000 บาท  
 

      

    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของที่มลีักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น แปรง ไม้กวำด  
ถังขยะ ผงซกัฟอก แก้วน้ ำ น้ ำยำล้ำงจำน กระดำษช ำระ ส ำหรบัห้องสุขำ น้ ำยำดับกลิ่น ฯลฯ  
เป็นต้น 
      

   3.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท  
 

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของที่มลีักษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวรหรือตำมปกติที่มอีำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น หม้อแบตเตอรี ่ 
ยำงนอก ยำงใน อะไหล่รถยนต ์และรถจักรยำนยนต์ หัวเทียน ฯลฯ  เป็นต้น 
    

   4.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 200,000 บาท  
 

      

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของที่มลีักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น น้ ำมันเบนซิน  
น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเครือ่ง ฯลฯ  เป็นต้น 
     

   5.วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 20,000 บาท  
 

      

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของที่มลีักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เพื่อจ่ำยเป็นค่ำแถบ
บันทึกเสียงหรือสภำพ รูปสหีรือขำวด ำ ที่ได้จำกกำรล้ำง อัด ขยำย ผ้ำที่ใช้เขียนป้ำย พู่กัน ส ี 
ค่ำแบบพิมพโ์ฆษณำหรือประชำสัมพันธ์ฯลฯ  เป็นต้น 
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   6.วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 80,000 บาท  
 

      

    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของที่มลีักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
เช่น หมึกพิมพ์ส ำหรบัเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมลู เทปบันทกึข้อมูล แผ่นวงจร
อิเลคทรอนิกส ์( Card memory Chip ) เมำส ์คีย์บอร์ด อุปกรณ์ต่อพ่วงส ำหรบัคอมพิวเตอร์ 
 และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทีม่ีรำคำต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บำท ฯลฯ เป็นต้น  
      
   

   7.วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 30,000 บาท  
 

      

    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของที่มลีักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติทีม่ีอำยุ
กำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลอืง หมดไป หรอืเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น 
เช่น ถังดับเพลิง  ลูกบอลดบัเพลงิ น้ ำยำดับเพลิงฯลฯ  เป็นต้น    
     

  

  

   8.วัสดุอ่ืน จ านวน 10,000 บาท  
 

      

    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของที่มลีักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น มิเตอร์น้ ำ-
ไฟฟ้ำ ฯลฯ  เป็นต้น    
 

  

   ค่าสาธารณปูโภค รวม 353,000 บาท  
 

   1.ค่าไฟฟ้า จ านวน 250,000 บาท  
 

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับอำคำรส ำนักงำนองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับและ
กิจกำรประปำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับและอำคำรสิ่งปลูกสร้ำงอื่นที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลบั 
    

   2.ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 10,000 บาท  
 

      

           เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบรกิำรโทรศัพท ์และค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดข้ึนเกี่ยวกับกำรใช้บรกิำร เช่น ค่ำเช่ำ
เครื่อง   ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท ์ค่ำบ ำรุงรกัษำสำยฯลฯ และอำคำรสิ่งปลกูสร้ำงอื่นที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลบั 
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   3.ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 2,000 บาท  
 

      

           เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พื้นฐำน ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และหมำยควำมรวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึง่บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดข้ึนเกี่ยวกับกำรใช้บรกิำร เช่น ค่ำเช่ำ
เครื่อง ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท ์ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ฯลฯ 

  

   4.ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 1,000 บาท  
 

      

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบรกิำรไปรษณีย์ เช่น ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัต ิค่ำซื้อดวงตรำไปรษณียำกร   
ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์  ฯลฯ 
   

   5.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 90,000 บาท  
 

      

                 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรรำยเดือน อำทิเช่น  ค่ำโทรภำพ(โทรสำร) ค่ำเทเลกซ ์ค่ำวิทยุ
ติดตำมตัว ค่ำวิทยุสื่อสำร  ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอรเ์น็ต
ของส ำนักงำนรวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้งและค่ำสื่อสำรอื่นๆ  เช่น ค่ำเคเบิล้ทีวี ค่ำเช่ำ
ช่องสัญญำณดำวเทียม เป็นต้น  และให้หมำยควำมร่วมถึงคำ่ใช้จ่ำยเพื่อใช้ในกำรบริกำร
ดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดข้ึนเกี่ยวกบักำรใช้บริกำร  
    

  งบลงทุน รวม 345,400 บาท  
 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 345,400 บาท  
 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน        
 

    กล้องวงจรปิด จ านวน 50,000 บาท  
 

      

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด  จ ำนวน   1  ชุด    ซึ่ง ประกอบด้วย  กล่องรบั
สัญญำ   จ ำนวน  1  เครื่อง  รำยละเอียด คุณลักษณะตำมเอกสำรที่ อบต.ก ำหนด   ซึ่งไม่มีใน
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนักงำนงบประมำณ  ใช้รำคำท้องถ่ินหรือรำคำที่เคยจัดซื้อ 
ครั้งสุดท้ำยในระยะเวลำ 2 ป ี
    

    เก้าอ้ีท างานระดับ 3-6 จ านวน 15,000 บาท  
 

      

        เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ท ำงำนระดับ 3-6    รำยละเอียด คุณลักษณะ ตำมที่ อบต.ก ำหนด 
 ไม่มีรำคำในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ ์ ใช้รำคำท้องถ่ิน  หรือรำคำที่เคยจัดซื้อครั้งสุดท้ำยใน
ระยะเวลำ 2 ป ี 
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    โตะ๊พับอเนกประสงค ์ จ านวน 45,000 บาท  
 

      

            เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโตะ๊พับอเนกประสงค์ แผ่นโต๊ะ(Top) ผลิตจำกเหลก็รีดเยบ็ ไม่น้อย
กว่ำ หนำ 7 มม.  เคลือบผิวด้วยฟอสเฟตสีน้ ำมันอบ  โครงขำผลิตจำกเหลก็เหลี่ยม   เพื่อควำม
แข็งแรงใต้ Top ด้วยลอนเหลก็   รองขำด้วยพลำสตกิแข็ง  4 จุด  กันลื่นและป้องกันรอยขีดข่วน
บนพื้นผิว  สำมำรถหมุนปรบัระดบัได ้ โดยมีขนำด กว้ำงไมน่้อยกว่ำ 90 เมตร  ยำวไม่น้อย
กว่ำ 180 เมตร  สูงไม่น้อยกว่ำ  75 เมตร  ซึ่งไมม่ีในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนักงำน
งบประมำณ    ใช้รำคำท้องถ่ิน  หรอืรำคำทีเ่คยจัดซื้อครั้งสดุท้ำยในระยะเวลำ 2 ป ี

  

    โต๊ะท างาน จ านวน 10,000 บาท  
 

      

           เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือ่โต๊ะท ำงำน ขนำด  6  ฟุต  จ ำนวน  1  ตัว    ซึ่งไม่มีในบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนักงำนงบประมำณ    ใช้รำคำท้องถ่ิน  หรือรำคำที่เคยจัดซื้อครั้งสุดท้ำย
ในระยะเวลำ 2 ป ี 

  

   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่        
 

    เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์ จ านวน 27,700 บาท  
 

      

    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  ขนำด 2,500 ANSI  
Lumens  โดยมีคุณลักษณะตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนกลำงส ำนักงำน
งบประมำณ   หน้ำ 8 , 55 , 56 ดังนี ้  
   -เป็นเครื่องฉำยภำพเลนสเ์ดี่ยว สำมำรถต่อกบัอุปกรณ์เพือ่ฉำยภำพจำกคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
   -ใช้ LCD  Panel  หรอืระบบ DLP 
   -ระดบั XGA เป็นระดับควำมละเอียดของภำพที ่True 
   -ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดค่ำควำมส่องสว่ำงขั้นต่ ำ   
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   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
 

    1.เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 17,000 บาท  
 

      

  คอมพิวเตอร์แบบส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)    
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ส ำหรบังำนส ำนักงำน   จ ำนวน  3  เครื่อง    โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำนตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดอืน
มีนำคม  2562  หน้ำที ่ 3  ล ำดับที ่7 ดังนี ้
     -มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU)  ไม่น้อยกว่ำ 4  แกนหลัก (4 Core) มีควำมเร็วสญัญำณ
นำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.1 GHz  หรือดีกว่ำจ ำนวน 1 หน่วย  
  -มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB 
  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู  ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด  Solid State  Drive  ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB  จ ำนวน 1 หน่วย 
  -มี DVD-RW หรือดกีว่ำ จ ำนวน  1 หน่วย 
  -มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network  Interface)  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  1 ช่อง 
  -มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
  -มีแป้นพิมพ์และเมำส ์
  -มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน  1 หน่วย 
  -โปรแกรมทีม่ำกับเครื่องต้องเป็นของแท้ มิใช่ทดลองใช้ 

  

    2.อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค ์ จ านวน 700 บาท  
 

      

           เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อเครื่องอ่ำนบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  
จ ำนวน  1 เครื่อง    โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ฉบับเดมืีนำคม  2562  หน้ำที่  21  ล ำดับที ่58   ดังนี้ 
  -สำมำรถอ่ำนและเขียนข้อมลูในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตำมแบบ
มำตรฐำน ISO/IEC  7816 ได้ 
  -มีควำมเร็วสญัญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ  4.8 MHz 
  -สำมำรถใช้งำนผ่ำนช่องเช่ือมตอ่ (Interface) แบบ  USB ได ้
  -สำมำรถใช้กับบัตรอเนกประสงค์ (Smart  Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้ำ
ขนำด 5 Volts, 3 Volts  และ 1.8 Volts  ได้เป็นอย่ำงน้อย  
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   ค่าบ ารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ ์        
 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ ์ จ านวน 180,000 บาท  
 

      

            เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรงุครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น รถยนต ์เรือ แพขนำน
ยนต ์เครื่องบิน เครื่องจักรกลขนำดใหญ ่  เช่น แมคโคร แทรคเตอร ์และกำรซ่อมแซมนั้นกระทบ
ต่อโครงสร้ำงหลัก เช่น ซ่อมเครื่องยนต ์ซ่อมคัทซ ี โดยไม่ค ำนึงถึงวงเงินงบประมำณ เป็นต้น ซึ่งไม่
รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรงุปกติหรือกำรซ่อมกลำง  
   

  งบรายจา่ยอ่ืน รวม 30,000 บาท  
 

   รายจา่ยอ่ืน รวม 30,000 บาท  
 

    

ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบตา่งๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 

จ านวน 30,000 บาท 

 
 

      

           เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงส ำรวจควำมพึงพอในกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะของ 
องค์กำรบรหิำร ส่วนต ำบล  ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที ่ 9  ธันวำคม  2559  เรื่องหลกัเกณฑ์กำรเบกิจ่ำยเงินจ้ำงเหมำบริกำรของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   

  งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท  
 

   เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท  
 

   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
 

    
ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 
 

 

      

             เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล
บ้ำนจันทน ์ตำมโครงกำรสง่เสรมิกจิกรรมของศูนย์ปฏิบัติกำรช่วยเหลอืประชำชนของ อปท. 
        -ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2559  
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

    1.เงินอุดหนุนการจัดงานรฐัพิธีและงานพิธีส าคัญ จ านวน 10,000 บาท  
 

      

         เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้อ ำเภอบ้ำนดงุ  ตำมโครงกำรเงินอุดหนุนจัดงำนรฐัพิธีและงำนพีธี
ส ำคัญ   เป็นกำรสนับสนุนกจิกรรมหน่วยงำนของรัฐ  เอกชนหรือหน่วยงำนในกจิกรรมอันเป็น
สำธำรณะประโยชน ์ซึ่งเป็นกจิกรรมที่อยู่ในอ ำนำจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ อบต.มิได้
ด ำเนินกำรเอง   
   -ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2559  
  -ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที ่ 172 ล ำดับที ่ 8 
  
   

    2.อุดหนุนขบวนแห่และร่วมกิจกรรมประจ าปีทุ่งศรีเมืองฯ จ านวน 10,000 บาท  
 

      

        เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้อ ำเภอบ้ำนดุง  ตำมโครงกำรเงินอุดหนุนขบวนแห่และร่วม
กิจกรรมประจ ำปีทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธำนี   เป็นกำรสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงำนของ
รัฐ  เอกชนหรือหน่วยงำนในกจิกรรมอันเป็นสำธำรณะประโยชน์ ซึ่งเป็นกจิกรรมที่อยู่ในอ ำนำจ
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ อบต.มิได้ด ำเนินกำรเอง   
   -ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2559  
  -ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที ่ 172 ล ำดับที ่ 9 
  
   

   เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน ์        
 

    1.อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอบ้านดุง จ านวน 20,000 บาท  
 

      

    เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนใหก้ิ่งกำชำดอ ำเภอบ้ำนดุง ตำมโครงกำรเงินอุดหนุนกิ่งกำชำดอ ำเภอ
บ้ำนดุง  เป็นกำรสนบัสนุนกิจกรรมสำธำรณกุศล และให้ควำมช่วยเหลือประชำชนตำมภำรกิจของ
กิ่งกำชำดอ ำเภอบ้ำนดงุ ซึ่งกจิกรรมที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของ อบต. และ อบต.มิได้ด ำเนินกำรเอง 
         -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที่  172 ล ำดับที ่ 10 
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 งานบริหารงานคลัง รวม 780,200 บาท  
 

  งบด าเนินงาน รวม 718,000 บาท  
 

   ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท  
 

   
1.ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 100,000 บาท 
 

 

      

            1.เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษส ำหรับพนกังำนส่วนท้องถ่ิน โดย
ถือปฏิบัติตำมหนงัสอื ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรำงวัลประจ ำปีแกพ่นักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอืน่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
         2.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน,ค่ำสมนำคุณส ำหรบัคณะกรรมกำรคัดเลือก,สอบคัดเลือก
พนักงำนองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฯ   สอบคัดเลือกพนักงำนจ้ำงฯ ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรคัดเลือกพนักงำนและลกูจ้ำงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2548  
       3.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ที่รับผิดชอบกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและบริหำรงำนพสัดุภำครัฐ ตำมพระรำชบญัญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐและกำรบรหิำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560  ถือปฏิบัติตำมหนงัสือกระทรวงกำรคลงั ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 165 ลง
วันที่ 19 กันยำยน 2560 
        4.และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมกำรอื่นๆ ที่ระเบียบฯ ก ำหนด 
    

   2.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท  
 

      

     เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบลและพนกังำนจ้ำง
สังกัดกองคลัง ซึ่งเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำรำชกำรปกต ิหรอืงำนที่ไม่อำจท ำในเวลำรำชกำร ถือ
ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบกิจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  
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   3.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท  
 

      

     เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนกังำนส่วนต ำบลสังกัดกองคลงั  ซึ่งมสีิทธิเบิก
เงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได ้ถือตำมหนังสอื กรมบัญชีกลำง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนำยน 2559 
    

   ค่าใชส้อย รวม 458,000 บาท  
 

    1.รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 108,000 บาท  
 

      

   ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรแรงงำน  
             เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรแรงงำน ซึ่งมิใช่กำรประกอบดัดแปลง ต่อเติม สร้ำง แต่
เป็นงำนที่ได้มำซึ่งบรกิำรของกองคลัง เช่น งำนพัสด ุงำนกำรเงิน งำนธุรกำร ฯลฯ  
  -ถือปฏิบัติตำมพระรำชบญัญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  
    

   
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 

      
 

 

    1.ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท  
 

      

    เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงไปรำชกำร  
ค่ำพำหนะ และค่ำเช่ำที่พกัระหว่ำงเดินทำงในประเทศและตำ่งประเทศให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบล
และพนักงำนจ้ำงหรอืบุคคลอื่น ที่มีควำมจ ำเป็นต้องเดินทำงไปติดต่อรำชกำร หรือมกีำรโอนย้ำย
หรือเข้ำรบักำรอบรมสมัมนำหรือ สอบคัดเลือก และมสีิทธิตำมระเบียบที่ทำงรำชกำรก ำหนด ถือ
ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรบักำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเตมิจนถึงปัจจุบัน 
    

    2.โครงการบริการประชาชนเกบ็ภาษีนอกสถานท่ี จ านวน 20,000 บาท  
 

      

    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรออกบรกิำรประชำชนเก็บภำษีนอกสถำนที่ เพื่อ
เป็นกำรปรับปรงุและพฒันำกำรจัดเก็บรำยได้ต ำบลถ่อนนำลับ ประจ ำปีงบประมำณ 2563    
ประกอบด้วย  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำป้ำยโครงกำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น  ถือปฏิบัติตำม     

   -พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  6  พ.ศ.2552   
   -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.2550    
   -หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ ท 0808.3/ว532 ลงวันที่  29 กุมภำพันธ์  2551    
   -หนังสือกรทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67  ลงวันที่  9 มกรำคม  2555    
   -หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นที่ ที่ มท 0808.3/ว 483  ลงวันที่  19 กุมภำพันธ์  2561    

-ปรำกฎในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำ 174   ล ำดับที ่ 5   
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    3.โครงการส ารวจทะเบียนทรัพย์สนิและจัดท าแผนท่ีภาษี จ านวน 250,000 บาท  
 

      

              เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรออกส ำรวจทะเบียนทรัพยส์ินและกำรจัดท ำแผนที่
ภำษี  ประกอบด้วย  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำป้ำยโครงกำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น  
ถือปฏิบัติตำม 
      -พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  6  พ.ศ.2552   
      -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.2550    
      -หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ ท 0808.3/ว532 ลงวนที่  29 กุมภำพันธ์  2551    
      -หนังสือกรทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67  ลงวันที่  9 มกรำคม  2555    
      -หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นที่ ที่ มท 0808.3/ว 483  ลงวันที่  19 กุมภำพันธ์  2561    

      -ปรำกฏแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำ 174  ล ำดับที ่8  
    

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท  
 

      

        เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ่อนนำ
ลับใหส้ำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิเช่น ค่ำบ ำรงุรักษำและซ่อมแซมทรัพยส์ิน เช่น ค่ำซ่อมเครือ่ง
คอมพิวเตอร ์ค่ำซ่อมเครือ่งพมิพ ์ ค่ำซ่อมเครื่องปรบัอำกำศ ฯลฯ หรือกรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำ
สิ่งของและค่ำแรงงำน  

  

   ค่าวัสด ุ รวม 120,000 บาท  
 

   1.วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท  
 

      

         เพื่อจัดซื้อสิ่งของสิง่ของทีม่ีลกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น กระดำษ เครื่อง
เขียน กระดำษอัดส ำเนำ กระดำษพมิพ์ดีด หมึกโรเนียว กระดำษแฟกซ์ กระดำษคำร์บอน สิ่งพิมพ์
ที่ได้จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพมิพ ์ฯลฯ     

   2.วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000 บาท  
 

      

         เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มลีักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติที่มอีำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอนัสั้นเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ เช่น หมกึ
พิมพ์ส ำหรบัเครื่องคอมพิวเตอร ์แผ่นหรือจำนบันทกึข้อมลู เทปบันทึกข้อมลู แผ่นวงจรอเิลคทรอ
นิกส ์( Card memory Chip ) เมำส ์คีย์บอร์ด อุปกรณ์ต่อพ่วงส ำหรับคอมพิวเตอร ์ 
และโปรแกรมคอมพิวเตอรห์รอืซอฟแวรท์ี่มรีำคำต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บำท ฯลฯ   
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   ค่าสาธารณปูโภค รวม 5,000 บาท  
 

   ค่าบริการไปรษณยี ์ จ านวน 5,000 บาท  
 

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย ์เช่น ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ  ค่ำซื้อดวงตรำไปรษณียำกร 
 ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์  ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบบรหิำรกำรเงินกำรคลงัภำครัฐแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์(GFMIS) 
    

  งบลงทุน รวม 62,200 บาท  
 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 62,200 บาท  
 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน        
 

    1.เก้าอ้ีท างานระดับ  3-6 จ านวน 12,600 บาท  
 

      

       เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ท ำงำนระดบั 3-6     ไม่มีรำคำในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  ใช้
รำคำท้องถ่ิน  หรือรำคำที่เคยจัดซื้อครั้งสุดท้ำยในระยะเวลำ 2 ป ี 
   

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
 

    เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 47,000 บาท  
 

      

  1.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)    
                                                                           ตั้งไว้ ราคา  17,000.-บาท 
        เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน   จ ำนวน  1  เครื่อง    โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐำนตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนำคม  2562  หน้ำที ่ 3  ล ำดับที ่7 ดังนี ้
   -มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU)  ไม่น้อยกว่ำ 4  แกนหลกั (4 Core) มีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.1 GHz  หรือดีกว่ำจ ำนวน 1 หน่วย  
  -มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB 
  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู  ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB  
หรือ ชนิด Solid State Drive  ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB  จ ำนวน 1 หน่วย 
  -มี DVD-RW หรือดกีว่ำ จ ำนวน  1 หน่วย 
  -มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network  Interface)  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  1 ช่อง 
  -มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
  -มีแป้นพิมพ์และเมำส ์
  -มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน  1 หน่วย 
  -โปรแกรมทีม่ำกับเครื่องต้องเป็นของแท้ มิใช่ทดลองใช้   
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2.เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี  2                ตั้งไว้  30,000.-บาท 
              เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือ้เครือ่งคอมพิวเตอร ์ส ำหรบังำนประมวลผล แบบที ่ 2   
จ ำนวน  1  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์ฉบับเดือนมีนำคม  2562   หน้ำที ่ 4  ล ำดับที ่9   ดังนี ้
  -มีหน่วยประมวลผลกลำง (PCU) ไม่น้อยกว่ำ  6 แกนหลกั (6 core)  โดยมีควำมเร็วสญัญำณ
นำฬิกำ  พื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ  3.2 GHz  และมเีทคโนโลยเีพิม่สัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้
ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสงู จ ำนวน  1  หน่วย 
    -หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache  Memory  รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 MB 
   -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ  โดยมีคุณลักษณะอยำ่งใดอย่ำงหนึง่ หรอืดีกว่ำ ดังนี้ 
        1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลกัที่มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อย
กว่ำ 2 GB หรือ 
       2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพติดต้ังอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง  
แบบ Graphics  Porcessing  Unit  ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่
น้อยกว่ำ 2 GB หรอื 
       3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพทีม่ีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำร
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 
  -มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM)  ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ  8 GB 
  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรอืดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB  ชนิด Solid   
State  Drive  ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 240 GB จ ำนวน  1 หน่วย 

      

    -มี DVD-RW   หรอืดีกว่ำ  จ ำนวน  1  หน่วย 
  -มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network  Interface) แบบ 10/100/1000  Base-T  หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
  -มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
  -มีแป้นพิมพ์และเมำส ์
  -มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน  1 หน่วย 
  -โปรแกรมทีม่ำกับเครื่องต้องเป็นของแท้ มิใช่ทดลองใช้ 
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    3.เครื่องพิมพ์เลเซอร ์หรือ LED ขาวด า จ านวน 2,600 บาท  
 

      

               เพื่อเป็นจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพเ์ลเซอร์ หรอื  LED ขำวด ำ(18หน้ำ/นำที )   
จ ำนวน  1  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน ตำมเกณฑร์ำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ ฉบับเดือนมีนำคม  2562 หน้ำ  16  ล ำดับที ่ 44  ดังนี ้
    -มีควำมละเอียดในกำรพมิพ์ไม่น้อยกว่ำ  600x600 dpi 
   -มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรบักระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ  18 หน้ำต่อนำท ี(ppm) 
   -มีหน่วยควำมจ ำ(Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ  8 MB 
   -มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  1 ช่อง 
   -มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ  150 แผ่น 
   -สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal  และ Custom 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 330,000 บาท  
 

  งบด าเนินงาน รวม 330,000 บาท  
 

   ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท  
 

   
1.ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 140,000 บาท 
 

 

      

           เพื่อจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนหรือเวลำที่เสยีไปเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัตหิน้ำที่
ของอำสำสมัครขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแหง่พื้นที่ไดร้ับค ำสัง่ช่วยกำรปฏิบัตหิน้ำทีจ่ำก
ผู้บริหำรท้องถ่ินแห่งนั้น หรืออำสำสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแหง่พื้นทีอ่ื่นที่ไป
สนับสนุนกำรปฏิบัตหิน้ำที่ตำมค ำรอ้งของจำกผู้บริหำรท้องถ่ินแห่งนั้น เช่น กำรสนบัสนุน
โครงกำร/กจิกรรมกำรลดอุบัตเิหตบุนท้องถนน ฯ เป็นต้น ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2560 
    

   ค่าใชส้อย รวม 160,000 บาท  
 

   รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
 

    1.ค่าใช้จา่ยของศูนย ์อปพร. จ านวน 150,000 บาท  
 

      

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรของศูนย์ อปพร.ประจ ำต ำบลถ่อนนำลบั อำท ิ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เข้ำร่วมหรือจัดกิจกรรมวัน อปพร.  ค่ำจัดหำชุดให ้จนท.ผูป้ฏิบัติหน้ำที ่ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ เป็น
ต้น  และค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็น 
        -ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หนำ้ 160   ล ำดับที ่ 3 
    

    2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน จ านวน 10,000 บาท  
 

      

     เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร/กิจกรรมกำรลดอบุัติเหตบุนท้องถนน  ประกอบด้วย  ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์  ค่ำป้ำยโครงกำร/ประชำสัมพันธ์  และค่ำใช้จ่ำยอืน่ที่จ ำเป็น ถือปฏิบัติตำมหนังสือกรม
สงเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634  ลง
วันที่  22 กันยำยน  2557   หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 661 ลงวันที ่ 9  มีนำคม 2561   
        -ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หนำ้ 159   ล ำดับที ่ 1 
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   ค่าวัสด ุ รวม 30,000 บาท  
 

   1.วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 15,000 บาท  
 

      

    เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มลีักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติทีม่ีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอนัสั้น ส ำหรับใช้ในป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย เช่น แบตเตอรี่วิทยสุื่อสำร,เสำวิทยสุื่อสำร ฯลฯ  
       

   2.วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน 15,000 บาท  
 

      

   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เพื่อใช้ในงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย เช่น ถุงมือ,รองเท้ำ,ส ำล,ีผ้ำพันแผล,แอลกอฮอล ์และวัสดุต่ำงๆที่จ ำเป็น ฯลฯ  
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แผนงานการศึกษา  
 

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,492,573 บาท  
 

  งบบุคลากร รวม 2,200,773 บาท  
 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,200,773 บาท  
 

   1.เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,387,685 บาท  
 

      

         1.เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลพรอ้มทั้งเงินปรับปรงุเงินเดือน
ประจ ำป ีจ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ  โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้   
12 เดือน ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ป ี(พ.ศ.2561-2563 )       ตั้งไว้    355,320.-บำท 
       2. เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังำนครสู่วนต ำบล สังกัดส ำนักปลัดฯ  ศูนย์พัฒนำเด็กเลก็
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ  พร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือน ประจ ำป ีจ ำนวน 4 อัตรำ  
ตำมแผนอัตรำก ำลงั 3 ป ี(พ.ศ.2561-2563)   ตั้งไว้  1,032,360.-บำท 
    

   2.ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 765,088 บาท  
 

      

          1.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แกพ่นักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 1 อัตรำ ต ำแหน่ง  ผู้ช่วย
นักวิชำกำรศึกษำ  โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตำมแผนอัตรำก ำลงั  3 ป ี(พ.ศ.2561-
2563)  ตั้งไว้ 233,196.- บำท 
        2.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กบัพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร-
บรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 2 อัตรำ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป  
ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 2 อัตรำ ตำมแผนอัตรำก ำลงั 3 ป ี(พ.ศ.2561-2563) 
   

   3.เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท  
 

      

               เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ่อนนำลบั  ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเดก็ จ ำนวน 2 อัตรำและพนักงำนจ้ำง
ทั่วไป ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน 2 อัตรำ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน
เพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำวและข้ำรำชกำรและลกูจ้ำงประจ ำสว่นรำชกำร (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2558  
และประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนส่วนต ำบล เรื่องก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลกัเกณฑ์
กำรให้พนกังำนเทศบำล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลได้รับเงินค่ำ 
ครองชีพช่ัวครำว (ฉบับที ่2) ลงวันที ่18 มิถุนำยน 2558 
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  งบด าเนินงาน รวม 273,800 บาท  
 

   ค่าตอบแทน รวม 59,800 บาท  
 

   1.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท  
 

      

              เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของพนกังำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำง ซึ่งเป็นงำนเรง่ด่วนนอกเวลำรำชกำรปกต ิหรืองำนที่ไม่อำจท ำในเวลำรำชกำร ถือปฏิบัติ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบกิจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559   

   2.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 54,800 บาท  
 

      

            เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนกังำนครูส่วนต ำบล สังกัดองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลถ่อนนำลับ  จ ำนวน 4 อัตรำ ซึ่งมสีิทธิเบิกเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได ้ถือปฏิบัติตำม
หนังสือ กรมบัญชีกลำง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลงวันที ่28 มิถุนำยน 2559 
     

   ค่าใชส้อย รวม 174,000 บาท  
 

    1.รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 144,000 บาท  
 

      

             เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบรกิำรแรงงำนท ำควำมสะอำดอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ช่วย
ดูแลเด็กในช่วยจัดกจิกรรมฯ หรือในช่วงรบัประทำนอำหำรกลำงวัน และอำหำรเสริม(นม)      กำร
ท ำควำมสะอำดบริเวณศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ ดูแลรักษำต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อมและ 
สนำมหญ้ำ ภำยในบริเวณศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและงำนอื่นตำมที่จ ำเป็น ฯลฯ  
    

   รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
 

    1.ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท  
 

      

          เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงไปรำชกำร  
ค่ำพำหนะ และค่ำเช่ำที่พกัระหว่ำงเดินทำงในประเทศและตำ่งประเทศให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบล/
พนักงำนครสู่วนต ำบลและพนกังำนจ้ำงหรือบุคคลอื่น ที่มีควำมจ ำเป็นต้องเดินทำงไปติดต่อ
รำชกำร หรือมีกำรโอนย้ำยหรือเข้ำรบักำรอบรมสัมมนำหรอื สอบคัดเลือก และมีสทิธิตำมระเบียบที่
ทำงรำชกำรก ำหนด  
         -ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรบั
กำรฝกึอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557  
          -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 
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   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท  
 

      

              เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยส์ินต่ำงๆขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล  
ถ่อนนำลับใหส้ำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิเช่น  
            1.ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยส์ิน เช่น ค่ำซ่อมเครือ่งคอมพิวเตอร ์ค่ำซ่อม
เครื่องพิมพ ์ ค่ำซ่อมเครื่องปรบัอำกำศ ฯลฯ หรือกรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน  
       - ถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบรหิำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560   

  

   ค่าวัสด ุ รวม 40,000 บาท 
 

 

   1.วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท  
 

      

             เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มลีักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกตทิี่มีอำยุกำรใช้งำนไม่  
ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น กระดำษ เครื่องเขียน  
กระดำษอัดส ำเนำ กระดำษพมิพ์ดีด หมึกโรเนียว กระดำษแฟกซ ์กระดำษคำรบ์อน สิ่งพิมพท์ี่ได้จำก
กำรซื้อหรอืจ้ำงพิมพ ์ตลอดจนน้ ำด่ืมส ำหรับกำรปริกำรประชำชน ฯลฯ  
           

   2.วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท  
 

      

             เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มลีักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกตทิี่มีอำยุกำรใช้งำนไม่            
ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก
พิมพ์ส ำหรบัเครื่องคอมพิวเตอร ์แผ่นหรือจำนบันทกึข้อมลู เทปบันทึกข้อมลู แผ่นวงจร
อิเลคทรอนิกส ์( Card memory Chip ) เมำส ์คีย์บอร์ด อุปกรณ์ต่อพ่วงส ำหรบัคอมพิวเตอร์ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มรีำคำต่อหน่วยไมเ่กิน 20,000 บำท ฯลฯ  
           

  งบลงทุน รวม 18,000 บาท  
 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 18,000 บาท  
 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน        
 

    1.พัดลมอุตสาหกรรม จ านวน 18,000 บาท  
 

      

           เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือ้พัดลมอุตสำหกรรม ขนำด 24 นิ้ว   3 ขำ   มีควำมคงทนสูงด้วยวัสดุ
ที่ได้มำตรฐำน พร้อมใบพัดขนำดใหญ ่600 มม. จ ำนวน 4 ใบพัด ที่มีควำมคงทนแข็งแรง ให้ลมที่
แรงและเสถียร  
รำยละเอียด  - แรงดันไฟ 220 v ควำมถ่ี 50 Hz                           - ก ำลังไฟ 170 วัตต์  
- กระแสไฟฟ้ำ 0.98 A     
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 งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา รวม 3,675,078 บาท  
 

  งบด าเนินงาน รวม 1,883,078 บาท  
 

   ค่าใชส้อย รวม 833,000 บาท  
 

   
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 

      
 

 

    1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมดา้นเด็กและเยาวชน จ านวน 20,000 บาท  
 

      

                 เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมสนับสนนุกิจกรรมด้ำนเด็กและเยำวชน เช่น กำร
จัดกิจกรรมงำนวันเดก็แห่งชำติ กำรจัดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรของเด็กเล็กใน ศพด.ฯ กำรแข่งขัน
กีฬำสีภำยในของเด็กเล็กใน ศพด.ฯ เป็นต้น   ประกอบด้วย  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำ
รำงวัลในกำรแข่งขันต่ำงฯ และค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็น  ถือปฏิบัติตำมพระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและ
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิฉบับที ่ 6  พ.ศ.2552  มำตรำ  67  
(5) ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตร ีเด็ก เยำวชน ผูสู้งอำยุ และ
ผู้พิกำร  
         -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำ  153  ล ำดับที ่1    
   

    สนับสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 813,000 บาท  
 

      

          1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ  จ ำนวน  100 คน  ในอัตรำคนละ  20.-บำท   จ ำนวน 245 วัน ตั้ง
ไว้  490,000.-บำท      
  -ถือปฏิบัติตำมพระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเตมิฉบบัที ่ 6  พ.ศ.2552  มำตรำ  67 (5) ส่งเสรมิกำรศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม (6) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตร ีเด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร, หนังสือ
กระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561  
   “ทั้งนี้จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อไดร้ับกำรจัดสรรงบประมำณจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน” 
   -ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หน้ำ 153  ล ำดับที ่ 2  
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       2.เพ่ือจ่ายเป็นคา่สนับสนุนวัสดสุื่อการเรียนการสอนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ  จ ำนวน  100 คน  ในอัตรำคนละ 1,700 บำท  ตั้งไว้  170,000.-
บำท   
       - ถือปฏิบัติตำม 

       1)พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  6  พ.ศ.
2552  มำตรำ  67 (5) ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมกำรพัฒนำ
สตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร  
      2)หนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561   
   “ทั้งนี้จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อไดร้ับกำรจัดสรรงบประมำณจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน” 
  -ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่153  ล ำดับที ่4  
 
         3.เพ่ือจ่ายเป็นคา่หนังสือเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำ
ลับ จ ำนวน  100 คน  ในอัตรำคนละ 200 บำท/ป ี ตั้งไว้  20,000.-บำท     
ถือปฏิบัติตำม 
  1)พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  6  พ.ศ.

2552  มำตรำ  67 (5) ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมกำรพัฒนำ
สตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 
  2)หนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561   

    “ทั้งนี้จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รบักำรจัดสรรงบประมำณจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน” 
  -ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หน้ำ 153 ล ำดับที ่4  
 
          4. เพ่ือจ่ายเปน็ค่าอุปกรณ์การเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสงักัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลถ่อนนำลับ  จ ำนวน  100 คน ในอัตรำคนละ 200 บำท/ป ี  ตั้งไว้  20,000.- บำท    
ถือปฏิบัติตำม 
        1)พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบบั
ที่  6  พ.ศ.2552  มำตรำ  67 (5) ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมกำร 

      

  พัฒนำสตร ีเด็ก เยำวชน ผู้สงูอำยุ และผู้พิกำร 
        2)หนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนำยน 2561  
“ทั้งนีจ้ะเบิกจ่ำยต่อเมือ่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน” 
  -ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน( พ.ศ.2561-2565)  หน้ำ 153  ล ำดับที ่4   
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        5. เพ่ือจ่ายเป็นคา่เครื่องแบบนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ถ่อนนำลับ  จ ำนวน  100 คน ในอัตรำคนละ 300 บำท/ป ี ตั้งไว้  30,000.-บำท   
ถือปฏิบัติตำม 
         1)พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  6  พ.ศ.

2552  มำตรำ  67 (5) ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมกำรพัฒนำ
สตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 
        2)หนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561  

     “ทั้งนีจ้ะเบิกจ่ำยต่อเมือ่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน” 
  -ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หน้ำ 153  ล ำดับที ่ 4  
 
        6. เพ่ือจ่ายเป็นคา่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในศูนย์พัฒนาเดก็เล็กสังกัดองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล
ถ่อนนำลับ จ ำนวน  100 คน  ในอัตรำคนละ 430.- บำท/ป ี  ตั้งไว้  43,000.-บำท     
ถือปฏิบัติตำม 
          1)พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  6  พ.ศ.

2552  มำตรำ  67 (5) ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมกำรพัฒนำ
สตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 

         2)หนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561  
     “ทั้งนีจ้ะเบิกจ่ำยต่อเมือ่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน” 
  -ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำ 153  ล ำดับที ่ 4   

 

      7. โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพคร ูท่ีสังกัด ศพด.             ตั้งไว้  40,000 บาท 
             เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ  
(โครงกำรพฒันำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ)  เป็นเงินอุดหนุนจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรพฒันำครทูี่สงักัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำ
ลับ  จ ำนวน  3  แห่ง (ศูนย์พัฒนำเดก็เล็กวัดบวรมงคล,  ศูนย์พัฒนำเด็กเลก็บ้ำนทุง่ใหญ่โพธ์ิชัย, ศูนย์
พัฒนำเด็กเลก็บ้ำนหนองแวง)  และ อบต. สมทบ  โดยมีค่ำใช้จ่ำย ประกอบด้วย  ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดืม่  ค่ำอำหำร  ค่ำเช่ำที่พัก  ค่ำ สมนำคุณวิทยำกร  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำวัสด ุ เครื่องเขียน   
อุปกรณ์  ค่ำ ของสมนำคุณในกำรดงูำน  ค่ำยำนพำหนะ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น ส ำหรบักำรจัดท ำ
โครงกำร     
   -เป็นไปตำมพระรำชบญัญัต ิระเบียบ  และหนงัสือสัง่กำร  ดังนี ้ 
           1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับ
ที่ 7  พ.ศ. 2562 
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          2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
          3)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำน ศึกษำสังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2561 
          4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภำคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้ และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ .2561 5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
      -ปรำกฎแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)   หนำที่ 153  ล ำดับที ่4 

   ค่าวัสด ุ รวม 1,050,078 บาท 
 

 

   ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,050,078 บาท  
 

      

  1. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสรมิ (นม) ให้แก่เด็กในศูนย์พฒันำเด็กเล็กสังกัดองค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบลถ่อนนำลับ จ ำนวน 100 คน คนละ 7.37 บำท  จ ำนวน 260 วัน  ตั้งไว้ 191,620.- บาท    
 ถือปฏิบัติตำม 
        1)พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  6  พ.ศ.

2552  มำตรำ  67 (5) ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน 
 ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 
       2)หนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561   

    “ทั้งนี้จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รบักำรจัดสรรงบประมำณจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน” 
2. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสรมิ (นม) ให้แก่เด็กนกัเรียนโรงเรยีนสังกัดคณะกรรมกำรศึกษำ 

ข้ันพื้นฐำน (สพฐ.)  โรงเรียนบ้ำนนำมั่ง  โรงเรียนบ้ำนทุง่ใหญ่โพธ์ิชัย (โดยมีโรงเรียน 
บ้ำนถ่อนนำลับยบุรวม)   โรงเรียนบ้ำนหนองลำด    โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิท่ำเมือง  จ ำนวน
เด็ก 448 คน  คนละ  7.37  บำท   เด็กเล็ก-ประถมศึกษำปทีี่ 6   จ ำนวน 260 วัน  
 ตั้งไว้ 858,458.-บาท 
  ถือปฏิบัติตำม 
       1)พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  6  พ.ศ.

2552  มำตรำ  67 (5) ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน 
 ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 
      2)หนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561  

“ทั้งนีจ้ะเบิกจ่ำยต่อเมือ่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน”   
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    งบเงินอุดหนุน รวม 1,792,000 บาท 
 

 

   เงินอุดหนุน รวม 1,792,000 บาท  
 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
 

    
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ร.ร.สังกัด
ส านักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 

จ านวน 1,792,000 บาท 
 

 

      

             เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันใหเ้ด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด
คณะกรรมกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (สพฐ.)  ส ำหรบัเดก็เล็ก-ประถมศึกษำปีที ่6   จ ำนวน  448 คน
ในอัตรำคนละ  20.-บำท   จ ำนวน 200 วัน จ ำนวน  4 โรงเรียน   โรงเรียนบ้ำนนำมัง่   โรงเรียน
บ้ำนทุ่งใหญ่โพธ์ิชัย  โรงเรียนบ้ำนหนองลำด  โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิท่ำเมือง    
  ถือปฏิบัติตำม 
          1)พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  6  พ.ศ.
2552  มำตรำ  67 (5) ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมกำรพัฒนำ
สตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร,  

          2)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561  
“ทั้งนีจ้ะเบิกจ่ำยต่อเมือ่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน” 
  -ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หน้ำ 145   ล ำดับที ่6   
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แผนงานสาธารณสุข  
 

 งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 770,000 บาท  
 

  งบด าเนินงาน รวม 610,000 บาท  
 

   ค่าใชส้อย รวม 510,000 บาท  
 

   
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 

      
 

 

    
1.ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานของเจ้าหนา้ท่ี บริหารระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลบั 

จ านวน 450,000 บาท 
 

 

      

                เพื่อจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินขององค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ ส ำหรับบุคคลภำยในอกที่ได้รบัค ำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัตงิำนกำรแพทย์
ฉุกเฉิน เป็นต้น  และค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็น   ถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและข้ันตอน
กำรกระจำยอ ำนำจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ 16(9)  ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ิน พ.ศ.2555 และ
ฉบับแก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน,  หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที มท 0891.3/ว 2826   
ลงวันที ่ 17 กันยำยน  2553 
        -ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 157  ล ำดับที ่ 1 
    

    2.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนขับ้า จ านวน 60,000 บาท  
 

      

                เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้ำ(สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกพิษสุนัขบ้ำ) ซึ่งเป็นโครงกำรอันเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริของ
สมเดจ็พระเจ้ำลกูเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกมุำร ีเช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์  
ค่ำป้ำยโครงกำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็น ถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ 
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบัที ่6 พ.ศ. 2552 มำตรำ 67 (3) ป้องกัน
โรคและระงบัโรคติดต่อ 
          -ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  หน้ำที ่ 157  ล ำดับที ่6 
  
  
    

 

 

 

 

 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563                                                                              
หน้า 82 

   ค่าวัสด ุ รวม 100,000 บาท  
 

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน 100,000 บาท  
 

      

            เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตรห์รือกำรแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สำรก ำจัด
ลูกน้ ำยุงลำย ฯลฯ ถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึงฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 มำตรำ 67 (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
    

  งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท  
 

   เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท  
 

   เงินอุดหนุนเอกชน        
 

    โครงการตามพระราชด าร ิ จ านวน 160,000 บาท  
 

      

            เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมกำรหมูบ่้ำนทัง้  8 หมู่บ้ำน  เพื่อด ำเนินโครงกำร
ตำมพระรำชด ำริฯ   ตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก  ที ่มท 0808.2/ว 2989          
ลงวันที ่ 31  พฤษภำคม  2560  และหนังสือกรมส่งเสริมกำปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด  
ที่  มท 0810.5/ ว 2072  ลงวันที ่ 5 กรกฎำคม  2561   
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แผนงานสังคมสงเคราะห์  
 

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท  
 

  งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท  
 

   ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท  
 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 100,000 บาท 
 

 

      

               เพื่อจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนที่เสียไปใหแ้ก่อำสำสมัครบรบิำลทอ้งถ่ิน หรือ
ค่ำใช้จ่ำยในลักษณะเดียวกันกับค่ำตอบแทนหรือค่ำป่วยกำรให้กับผู้ปฏิบัตริำชกำรอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลบั จ ำนวน  2  คน ในอัตรำเดอืนละ  6,000 บำท  
 -เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสัง่กำร  ดังนี้ 
 1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยอำสำสมัครบริบำลทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
และกำรเบกิค่ำใช้จ่ำย พ.ศ.2562 
    

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 80,000 บาท  
 

  งบด าเนินงาน รวม 80,000 บาท  
 

   ค่าใชส้อย รวม 80,000 บาท  
 

   
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 

      
 

 

    โครงการส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมด้านผู้สูงอายุ จ านวน 80,000 บาท  
 

      

              เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสริมสนบัสนุนจัดกิจกรรมด้ำน
ผู้สงูอำยุฯ เช่น กำรจัดกิจกรรมวันผูสู้งอำย เป็นต้น  เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำยโครงกำร และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น ถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 มำตรำ 67 (6) ส่งเสริมกำรพฒันำสตร ีเด็ก  
เยำวชน  ผู้สงูอำยุ และผู้พิกำร 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  หน้ำที ่ 156  ล ำดับที ่1 
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แผนงานเคหะและชุมชน  
 

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,413,080 บาท  
 

  งบบุคลากร รวม 1,393,080 บาท  
 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,393,080 บาท  
 

   1.เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,005,120 บาท  
 

      

            เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงำนส่วนต ำบลสังกดักองช่ำงพร้อมทัง้เงินปรับปรงุ
เงินเดือนประจ ำป ีจ ำนวน 3  ต ำแหน่ง   3 อัตรำ โดยค ำนวณตั้งไว้จ่ำยไว้  12 เดือน ตำมแผน
อัตรำก ำลงั 3 ป ี( พ.ศ. 2561-2563 )  ดังนี้  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง, นำยช่ำงโยธำ,  
นำยช่ำงไฟฟ้ำ   
    

   2.เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 48,000 บาท  
 

      

              เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนกังำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง นำยช่ำง
โยธำ  ต ำแหน่ง นำยช่ำงไฟฟ้ำ  จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง   2 อัตรำ    ถือปฏิบัติตำมระเบียบ-
กระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยกำรเบกิจ่ำยเงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงประจ ำส่วนรำชกำร (ฉบับที6่) พ.ศ. 2558 และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนองค์กำร-
บรหิำรส่วนต ำบล เรื่องก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนองค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลให้ไดร้ับเงินค่ำครองชีพ
ช่ัวครำว (ฉบับที2่) ลงวันที ่ 18  มิถุนำยน  2558   
    

   3.เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท  
 

      

             เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก ่ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง สงักัดกองช่ำง    
จ ำนวน 1 อัตรำ  โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้  12  เดือน ตำมแผนอัตรำก ำลงัสำมป ี(พ.ศ.2561-2563) 
    

   4.ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 249,960 บาท  
 

      

             เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนกังำนตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ    
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ  จ ำนวน  2 ต ำแหน่ง  จ ำนวน 2  อัตรำ   สังกัดกองช่ำงองค์กำร-
บรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ ตั้งจ่ำยไว้  12 เดือน  ตำมแผนอัตรำก ำลงัสำมป ี(พ.ศ.2561-2563) 
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   5.เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท  
 

      

             เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนตำมภำรกจิ   ต ำแหน่ง ผู้ช่วย
นำยช่ำงโยธำ   ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ  จ ำนวน  2  ต ำแหน่ง  จ ำนวน 2  อัตรำ    
สังกัดกองช่ำงองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลบั  ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำ
ด้วยกำรเบกิจ่ำยเงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำรและลกูจ้ำงประจ ำส่วนรำชกำร  
(ฉบับที6่) พ.ศ. 2558 และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล เรื่องก ำหนด
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลกัเกณฑก์ำรให้พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลูกจ้ำง  
และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ได้รับเงินค่ำครองชีพช่ัวครำว (ฉบับที2่)  
ลงวันที ่18  มิถุนำยน  2558 
    

  งบด าเนินงาน รวม 520,000 บาท  
 

   ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท  
 

   1.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท  
 

      

                เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของพนกังำนองค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงสงักัดกองช่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ ซึ่งเป็นงำนเร่งด่วน
นอกเวลำรำชกำรปกต ิหรอืงำนที่ไมอ่ำจท ำในเวลำรำชกำร ถือปฏิบัติตำมหนงัสอื
กระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที ่25 พฤษภำคม 2550 
    

   2.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท  
 

      

         เพื่อจ่ำยเงินช่วยเหลอืกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล สังกัดกองช่ำงองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ซึ่งมสีิทธิเบิกเงินค่ำช่วยเหลอืกำรศึกษำบุตรได ้ตำมหนังสือ กรมบญัชีกลำง  
ที่ กค 0422.32/ว 257 ลงวันที ่28 มิถุนำยน 2559 
  
   

   ค่าใชส้อย รวม 150,000 บาท  
 

    1.รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 50,000 บาท  
 

      

            เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบรกิำรซึง่มิใช่กำรประกอบดัดแปลง ต่อเติม สร้ำง แต่เป็นงำนที่
ได้มำซึ่งบริกำรของกองช่ำง ค่ำเข้ำเลม่หนงัสอืหรือเข้ำปกหนงัสือ,ค่ำถ่ำยเอกสำรต่ำงๆ ดูแลรักษำ
เกี่ยวกับงำนไฟฟ้ำ  งำนถนน ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำของ,ค่ำแปลงเอกสำร ค่ำเขียนป้ำย หรือค่ำบริกำร
อื่นๆที่จ ำเป็นภำยในบริเวณศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและงำนอื่นตำมที่จ ำเป็น ฯลฯ   
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รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 

      
 

 

    1.ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท  
 

      

           เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนฝึกอบรมหรอืประชุมต่ำงๆและค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงไป
รำชกำร ค่ำพำหนะ และค่ำเช่ำที่พักระหว่ำงเดินทำงในประเทศและต่ำงประเทศให้แกพ่นักงำน
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำง หรือบุคคลอื่นที่ได้รบัค ำสั่งให้เดินทำงไป
รำชกำร ฯลฯ ที่มีควำมจ ำเป็นต้องเดินทำงไปติดต่อรำชกำร หรือมีกำรโอนย้ำยหรือเข้ำรับกำร
อบรมสัมมนำหรือ สอบคัดเลือก และมีสทิธิตำมระเบียบทีท่ำงรำชกำรก ำหนด ถือปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝกึอบรมของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 
    

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท  
 

      

             เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินไม่ว่ำทรัพยส์ินน้ันจะเป็นวัสดุ  
ครุภัณฑ์  หรือที่ดินและสิง่ก่อสร้ำง  1.ค่ำบ ำรุงรกัษำและซ่อมแซมทรัพยส์ิน เช่น ค่ำซ่อมเครือ่ง
คอมพิวเตอร ์ค่ำซ่อมเครือ่งพมิพ ์ ค่ำซ่อมเครื่องปรบัอำกำศ ฯลฯ หรือกรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำ
สิ่งของและค่ำแรงงำน   2.ค่ำซ่อมแซมบ ำรงุรักษำยำนพำหนะ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรงุรกัษำ
ยำนพำหนะ เช่น ค่ำซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะที่วัสดุอะไหล่มีอำยุกำรใช้งำนปกตริะหว่ำง 4-6 ป ีหรอื
ระยะทำงใช้งำนระหว่ำง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน หรือค่ำซอ่มบ ำรุง
ยำนพำหนะทีม่ีอำยุกำรใช้งำนครบ 6 ป ี  หรือระยะทำงใช้งำนครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่
ระยะใดถึงก่อน 
 

  

   ค่าวัสด ุ รวม 320,000 บาท  
 

   1.วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท  
 

      

           เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มลีักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกตทิี่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอนัสั้น เช่น กระดำษ เครื่องเขียน  
กระดำษอัดส ำเนำ กระดำษพมิพ์ดีด หมึกโรเนียว กระดำษแฟกซ ์กระดำษคำรบ์อน สิ่งพิมพท์ี่ได้
จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพมิพ ์ตลอดจนน้ ำด่ืมส ำหรับกำรปริกำรประชำชน ฯลฯ  
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   2.วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 140,000 บาท  
 

      

            เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มลีักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติที่มอีำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ส ำหรับใช้ในกำรซ่อมบ ำรุง
ไฟฟ้ำส่องสว่ำง  ไฟฟ้ำส ำนักงำน และสถำนทีท่ี่อยู่ในควำมรบัผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลถ่อนนำลับ เช่น ฟิวส ์ เทปพันสำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ หลอดไฟ เข็มขัดรัดสำยไฟ
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำ(วัสดุคงทน), เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ำ(วัสดุคงทน) ฯลฯ  เป็นต้น 
    

   3.วัสดุก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท  
 

      

            เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มลีักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติที่มอีำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น ไม้ต่ำงๆ ค้น คม  
ชะแล จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย เทปวัดระยะฯ   น้ ำมันทำไม ้ ทินเนอร ์ส ี ปูนซีเมนต ์ ทรำย ฯลฯ  
เป็นต้น   
    

   4.วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท  
 

      

            เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มลีักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติที่มอีำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ เช่น  
หมึกพมิพส์ ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจำนบันทกึข้อมูล เทปบันทึกข้อมลู แผ่นวงจร
อิเลคทรอนิกส ์( Card memory Chip ) เมำส ์คีย์บอร์ด อุปกรณ์ต่อพ่วงส ำหรบัคอมพิวเตอร์  
และโปรแกรมคอมพิวเตอรห์รอืซอฟแวรท์ี่มรีำคำต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บำท ฯลฯ เป็นต้น  
   

  งบลงทุน รวม 60,000 บาท  
 

   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 60,000 บาท  
 

   
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจา่ยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสรา้ง 

จ านวน 60,000 บาท 
 

 

    

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำออกแบบ รับรองแบบในกำรควบคุมงำน ตำม พรบ.จัดซือ้จัดจ้ำงและกำร
บรหิำรพสัดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 1,440,000 บาท  
 

   เงินอุดหนุน รวม 1,440,000 บาท  
 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
 

    1.ขยายเขตไฟฟ้า บ้านถ่อนนาลับ หมู่ท่ี 1 จ านวน 380,000 บาท  
 

      

     เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดอุดรธำนี สำขำอ ำเภอบ้ำนดงุ   ตำม
โครงกำรเงินอุดหนุน  จ ำนวน  2 จุด   
          1.เพื่อขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ จำกบ้ำนนำยเพลินจิตร  เสียงล้ ำถึงหนองแผ่นเรือ 
          2. เพื่อขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ จำกที่นำนำยเตียงค ำ  บุรำณ  (คุยเมือง)  
ถึงที่นำนำยคงเดช  โคตรปัจจิม  
  ถือปฏิบัติตำม 
       -ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559,   
       -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  24 มิถุนำยน  2559 
       -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่  3 เมษำยน  2560,  
       -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 427 ลงวันที่  7 สิงหำคม 2561 
       -หนังสือกระทรวง ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยำยน 2561 
       -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 080.2/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2562 
       - พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.

2552 มำตรำ 68 (2) ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน     
  -ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที ่  144   ล ำดับที ่ 3   
    

    2.ขยายเขตไฟฟ้า บ้านเทพเทวี หมู่ท่ี 8 จ านวน 380,000 บาท  
 

      

     เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดอุดรธำนี สำขำอ ำเภอบ้ำนดงุ   ตำมโครงกำรเงิน
อุดหนุนเพือ่ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงสูง แรงต่ ำ บ้ำนเทพเทวี หมูท่ี่  8  ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงสูง  แรงต่ ำ 
เพื่อกำรเกษตร เส้นทำงไปบะบกัหงอก  ระยะทำง 3 กม.จำกแยกห้วยบงไปนำยวิชัย บรรจง 
 ถือปฏิบัติตำม 
       -ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559,   
       -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  24 มิถุนำยน  2559 
       -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่  3 เมษำยน  2560,  
       -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 427 ลงวันที่  7 สิงหำคม 2561 
       -หนังสือกระทรวง ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยำยน 2561 
       -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 080.2/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2562 
       - พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.

2552 มำตรำ 68 (2) ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน  
  -ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที ่  150   ล ำดับที ่ 32 
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    3.ขยายเขตไฟฟ้า บ้านนามั่ง หมู่ท่ี 2 จ านวน 300,000 บาท  
 

      

    เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดอุดรธำนี สำขำอ ำเภอบ้ำนดงุ   ตำม
โครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อขยำยเขตไฟฟ้ำ บ้ำนนำมั่ง  หมู่ที ่ 2    จ ำนวน  2 จุด  
    จุดที่  1 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงสูง  แรงต่ ำจำกที่ดินนำยอุดม  หำญธงชัย  ถึงวัดป่ำบำรมีธรรม   
               -ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที่ 8 ล ำดับที่ 8 
    จุดที่  2 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ  จำกที่บ้ำนนำยกัณหำ  ทวิลำถึงบ้ำนนำงสำวทัศนีย์ บุตรอินทร์   
           -ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที่ 8 ล ำดับที่ 9 
        ถือปฏิบัติตำม 
      -ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559,   

       -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  24 มิถุนำยน  2559 
       -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่  3 เมษำยน  2560,  
       -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 427 ลงวันที่  7 สิงหำคม 2561 
       -หนังสือกระทรวง ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยำยน 2561 
       -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 080.2/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2562 
       - พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.

2552 มำตรำ 68 (2) ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน  
  -ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2563)  หน้ำที ่  145   ล ำดับที ่ 8  
    

    4.ขยายเขตไฟฟ้า บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ท่ี 7 จ านวน 380,000 บาท  
 

      

           เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดอุดรธำนี สำขำอ ำเภอบ้ำนดุง   ตำม
โครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ บ้ำนโพธ์ิท่ำเมือง  หมู่ที ่ 7  ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงสงู
จำกหน้ำบ้ำนนำยค ำภีร ์ ป้องค ำบง(ลำนมัน) ถึงสะพำนทำงเข้ำหมู่บ้ำนขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำจำก
ทำงเข้ำวัดเทพพรหมจรรย ์ถึงที่นำนำยไพทูน ค ำสุขด ี 
ถือปฏิบัติตำม 
       -ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559,   

       -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  24 มิถุนำยน  2559 
       -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่  3 เมษำยน  2560,  
       -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 427 ลงวันที่  7 สิงหำคม 2561 
       -หนังสือกระทรวง ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยำยน 2561 
       -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 080.2/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2562 
       - พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.

2552 มำตรำ 68 (2) ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน  
 
  -ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที ่  149   ล ำดับที ่ 29    
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 งานสวนสาธารณะ รวม 50,000 บาท  
 

  งบลงทุน รวม 50,000 บาท  
 

   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท  
 

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค        
 

    ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ถนนภายในต าบล จ านวน 50,000 บาท  
 

      

                 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรบัภูมิทัศน์ไหล่ถนนสองข้ำงภำยในต ำบล  เพื่อใหเ้กิดควำม
สวยงำม  ปลอดภัยในกำรสญัจรไปมำ   รำยละเอียดตำมแบบแปลนที ่อบต.ถ่อนนำลับก ำหนด 
            -ฐำนอ ำนำจ  พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง ฉบับที ่ 6 พ.ศ.2552  ส่วนที่  3   มำตรำ 67  (1) จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและ
ทำงบก 
           -ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   หนำ้ที่ 142  ล ำดับที ่93 
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แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  
 

 งานส่งเสรมิและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน รวม 165,000 บาท  
 

  งบด าเนินงาน รวม 140,000 บาท  
 

   ค่าใชส้อย รวม 140,000 บาท  
 

   
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 

      
 

 

    
1.โครงการจัดท าเวทีประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จ านวน 10,000 บาท 
 

 

      

                 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  เพื่อรบัฟังความคิดเห็น รับทราบปญัหา  ความต้องการ  สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทุกๆด้าน  แบบบูรณาการ เพื่อเป็นการพฒันาท้องถ่ินฯ เป็นต้น  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าเครื่องดืม่ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยกันได้ และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น       
       -ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 856  
ลงวันที่  12 มีนาคม 2553, หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าห้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
            -ปรากฏในแผนพฒันาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่ 173    ล าดับที ่2   

    2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 30,000 บาท  
 

      

             เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ต ำบลถ่อนนำลับ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ   
ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น       
         -ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557, หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0816.5/ว 2726   
ลงวันที่  4 ธันวำคม  2560 

           -ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่  175  ล ำดับที ่11 
     

    
3.โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและสร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้แก่ประชาชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน 50,000 บาท 
 

 

      

                 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรม ส่งเสรมิสนบัสนุนกำรสร้ำง
อำชีพเพื่อเพิ่มรำยได้แกป่ระชำชนตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเพิม่รำยได ้ 
ลดรำยจ่ำยแก่ประชำชน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำป้ำยโครงกำร 
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มฯ  ค่ำใช้จ่ำยทุกรำยกำรสำมำรถถัว
เฉลี่ยกันได้   และค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็น   
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            -ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560,  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่  11 ตุลำคม  2560,  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่  4  มกรำคม  2561 

        -ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หนำ้ที่  151 ล ำดับที ่1 
   

    
4.โครงการฝึกอบรมการทบทวน และจัดท าแผนชุมชน 
แบบบูรณาการ 

จ านวน 30,000 บาท 
 

 

      

           เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรม ทบทวน และจัดท ำแผนชุมชนแบบ
บูรณำกำร  โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย 
 - ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรบัผูเ้ข้ำอบรม  เจ้ำหน้ำที่เกี่ยวข้อง- อำหำรว่ำงและเครื่องดืม่ น้ ำ
ดื่ม น้ ำแข็ง   - ค่ำวัสดุอุปกรณ์   - ค่ำป้ำยโครงกำรฯ    - ค่ำวิทยำกร     - ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่
จ ำเป็น                                                                                
      ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉลี่ยจ่ำยกันได้   
               -ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 856  

ลงวันที่  12 มีนาคม 2553, หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าห้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
        -ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หนำ้ที่ 173  ล ำดับที ่3 
    

    
5.โครงการอบรมให้ความรู้ดา้นข้อมลูขา่วสาร  
   ตาม พรบ.ข้อมูลขา่วสาร พ.ศ.2540 

จ านวน 20,000 บาท 
 

 

      

    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ.2540  โดย
มีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย 
 - ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรบัผูเ้ข้ำอบรม  เจ้ำหน้ำที่เกี่ยวข้อง  - อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม น้ ำ
ดื่ม น้ ำแข็ง        - ค่ำวัสดุอุปกรณ์        - ค่ำป้ำยโครงกำรฯ    - ค่ำวิทยำกร        - ค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆที่จ ำเป็น   ค่ำใช้จ่ำยทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉลี่ยจ่ำยกันได้   
.  - ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่ง

นักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559, หนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ที่ มท 0891.4/ว 856  ลงวันที่  29 มีนำคม  2553, หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.7/ว 1045 งวันที่ 15 มีนำคม 2562,หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4335 ลง
วันที่ 3  สิงหำคม 2561 

       -ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที่ 173  ล ำดับที ่1 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท  
 

   เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท  
 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
 

    
เงินอุดหนุนการศึกษาเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจา้พัชรกิติยาภาฯ 

จ านวน 25,000 บาท 
 

 

      

    เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนอ ำเภอบ้ำนดุง  ตำมโครงกำรเงินอดุหนุนกำรศึกษำเรียนรู ้แนวทำง
เศรษฐกจิพอเพียง พระเจ้ำหลำนเธอพระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำฯ   ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
      -ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที่  161   ล ำดับที ่  4  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  
 

 งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 260,000 บาท  
 

  งบด าเนินงาน รวม 260,000 บาท  
 

   ค่าใชส้อย รวม 180,000 บาท  
 

   
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 

      
 

 

    1.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลถ่อนนาลับ จ านวน 150,000 บาท  
 

      

             เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำภำยในต ำบล  ตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำ
เสพติดต ำบลถ่อนนำลับ  โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย   ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำป้ำยโครงกำร     
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตัดสิน ค่ำของรำงวัล ค่ำใช้จ่ำยในพิธีกำรเปิดและพิธีปิดกำรแข่งขันฯ  
และค่ำใช้จ่ำยที ่        
            -ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

          -ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที ่156  ล ำดับที ่ 3 
    

    2.โครงการส่งนักกีฬาเขา้ร่วมแข่งขัน จ านวน 30,000 บาท  
 

      

        เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสง่นักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันในนำมองค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบลถ่อนนำลับ  
  -ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ

กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
          -ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที่  156  ล ำดับที ่ 4 
    

   ค่าวัสด ุ รวม 80,000 บาท  
 

   วัสดุกีฬา จ านวน 80,000 บาท  
 

      

           เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือ้วัสดุกีฬำขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ เช่น ลูกฟุตบอล,
วอลเล่ย์บอล,ตะกร้อ,เปตอง,ห่วงยำง,ลูกแชรบ์อล,ลกูปิงปอง, ไม้ปิงปอง, ตำข่ำยกีฬำฯลฯ  เป็นต้น 
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 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 30,000 บาท  
 

  งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท  
 

   ค่าใชส้อย รวม 30,000 บาท  
 

   
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 

      
 

 

    1.โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ จ านวน 30,000 บาท  
 

      

            เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรบญุบัง้ไฟ  โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย   
ค่ำพิธีกร  ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำเงินรำงวัล ฯลฯ  และค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็น และ
รำยจ่ำยทกุรำยกำรสำมำรถถัวเฉลี่ยได ้
        -ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และ

กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

  -ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที ่ 156 ล ำดับที ่1 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 2,606,871 บาท  
 

  งบด าเนินงาน รวม 506,871 บาท  
 

   ค่าใชส้อย รวม 506,871 บาท  
 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 506,871 บาท  
 

      

       1.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยส์ิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ กรณี
เป็นกำรจ้ำงเหมำทัง้ค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณีที ่อปท. เป็น
ผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรงุรักษำทรัพยส์ินเองใหป้ฏิบัติ ดังนี้   
          (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย   
          (2)ค่ำสิ่งของที่ซือ้มำใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำยจำกวัสดุ  
         2. ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้ำนนำมั่ง  หมู่ที ่ 2   เพื่อ่ใหส้ภำพถนนที่ช ำรุดใช้งำนได้  และเกิด
ควำมปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนนเส้นน้ี   

  งบลงทุน รวม 2,100,000 บาท  
 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 80,000 บาท  
 

   ครุภัณฑ์ก่อสร้าง        
 

    1.เครื่อง CORIN  CONGRETE จ านวน 50,000 บาท  
 

      

            เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ เครื่องเจำะคอนกรีต (Corin  Congrete)  จ ำนวน  1   เครื่อง เพื่อ
ใช้เป็นเครือ่งมือในกำรตรวจงำนถนนคอนกรีต คุณลักษณะตำมที่อบต.ถ่อนนำลับก ำหนด 
    

    2.ชุดทดสอบคอนกรีต(slum test) จ านวน 5,000 บาท  
 

      

     เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ ชุดทดสอบคอนกรีต (SLUMP  TEST)  พร้อมอุปกรณ์   
จ ำนวน   1  ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้     
รำยละเอียดประกอบด้วย 
        1)  แบบหล่อตัวอย่ำงคอนกรีต  (Slump  Cone)  รูปกรวยหัวตัด  ท ำด้วย 
สแตนเลส  เส้นผ่ำศูนย์กลำงที่ฐำน  8  นิ้ว  เส้นผ่ำศูนย์กลำงบนยอด  4  นิ้ว   
สูง  12  นิ้ว  จ ำนวน  1  อัน 
        2)  เหล็กกระทุง้  (Tamping  Rod)  จ ำนวน  1  อัน 
        3)  ถำดรอง  (Tray)  ขนำดไม่น้อยกว่ำ  17.5 x 17.5  นิ้ว  จ ำนวน  1  ถำด 
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       4)  ที่ตัก  (Scoop)  ใช้ตักคอนกรีตใสล่งในแบบ   จ ำนวน  1  อัน 
       5)  แปรงทองเหลอืงด้ำมไม ้ จ ำนวน  1  ด้ำม 
       6)  เกรียงส ำหรับปำดตัวอย่ำง  จ ำนวน  1  อัน   
 

   ครุภัณฑ์ส ารวจ        
 

    เทปเหล็กวัดระยะ(ใยแก้ว) จ านวน 25,000 บาท  
 

      

             เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำรวจ  เทปเหลก็วัดระยะ(ใยแก้ว)   จ ำนวน   1  ม้วน   
ยำว  50  เมตร   ควำมกว้ำง  13  มิมิลเมตร    รำยละเอียดและคุณลักษณะ ตำมที่ อบต.
ก ำหนด  ซึ่งไม่มีในบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนักงำนงบประมำณ   ใช้รำคำท้องถ่ิน  หรือ
รำคำที่เคยจัดซื้อครัง้สุดท้ำยในระยะเวลำ 2 ป ี

   

   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,020,000 บาท  
 

   อาคารตา่ง ๆ        
 

    1.ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค ์บ้านโพธิช์ัย หมู่ท่ี 6 จ านวน 380,000 บาท  
 

      

              เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรบัปรุงศำลำอเนกประสงค์ บ้ำนโพธ์ิชัย หมู่ที ่6  ขนำดอำคำรกว้ำง 
8.00 เมตร   ยำว 15.00 เมตร  พร้อมระบบไฟฟ้ำในอำคำร  รำยละเอียดตำมแบบแปลนที ่อบต.
ถ่อนนำลับก ำหนด พร้อมติดต้ังป้ำยโครงกำร จ ำนวน  1 ป้ำย ณ บริเวณทีก่่อสร้ำง                                                             
           -ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   หน้ำที่ 139  ล ำดับที ่75 
         -ฐำนอ ำนำจ  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง ฉบับที่  6 พ.ศ.2552  ส่วนที่ 3 มำตรำ 68(4) ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ   
กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ 
     

    
2. ปรับปรุงอาคาร สถานท่ี ส่วนราชการของ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 

จ านวน 300,000 บาท 
 

 

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรงุอำคำร สถำนที่ส่วนรำชกำร  เพื่อให้ควำมปลอดภัย ควำมเป็น
ระเบียบ   ณ บรเิวณที่ก่อสร้ำง   รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่ อบต.ถ่อนนำลบัก ำหนด 
        -ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   หน้ำที่  142  ล ำดับที ่92 
       -ฐำนอ ำนำจ  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ

ที่  6 พ.ศ.2552  ส่วนที่  3   มำตรำ 67  (1) จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก 
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   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค        
 

    

1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 3             จ านวน     143,000.-   บาท 
     เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสรมิจำกถนนลำดยำงหน้ำบ้ำนนำยสมัย  อุตระธรณ์ ไปถึง 
ถนนรอบบ้ำน  ถนนกว้ำง 4.00 เมตร ผิวจรำจร  4.00 เมตร  หนำ 0.15 เมตร  ระยะทำง 62  เมตร  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 217 ตำรำงเมตร งำนลงดินลกูรงัไหล่ทำงหนำ 0.15 เมตร กว้ำงข้ำงละ 0.50 เมตร  
พร้อมติดตัง้ป้ำยโครงกำรจ ำนวน  1  ป้ำย  รำยละเอียดตำมแบบที่ อบต.ถ่อนนำลบัก ำหนด 
     -ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที่  129   ล ำดับที่  28    

 

      

 2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นทุ่งใหญ่  หมู่ท่ี  3          จ านวน   237,000.-   บาท    
        เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกที่นำนำงแอ่น อุปสัย ไปเส้นทำงบ่อขยะ 
ถนนกว้ำง 4.00 เมตร  ผิวจรำจร 4.00 เมตร  หนำ 0.15 เมตร  ระยะทำงยำว   98  เมตร   
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 392 ตำรำงเมตร งำนดินลูกรงัไหลท่ำงหนำ 0.15 เมตร  กว้ำงข้ำงละ  0.50  เมตร  
พร้อมติดตัง้ป้ำยโครงกำรจ ำนวน  1 ป้ำย  รำยละเอียดตำมแบบที่ อบต.ถ่อนนำลบัก ำหนด    
         -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่    129    ล ำดับที ่ 26  
        -ฐำนอ ำนำจ  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ

ที่  6 พ.ศ.2552 ส่วนที่  3  มำตรำ 67 (1) จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก 
   

    3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง  หมู่ท่ี 5 จ านวน 238,000.- บาท  
 

      

             เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริม่ต้นเส้นทำงหน้ำบ้ำน 
นำยนิชฉัทร์  อุปมำณะ   สิ้นสุดถนนดินลูกรังรอบหมูบ่้ำน   โดยมีขนำดถนนกว้ำง  4.00  เมตร    
ผิวจรำจรกว้ำง  4.00 เมตร  หนำ 0.15 เมตร  ระยะทำงยำว  95 เมตร   มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่ำ  380  ตำรำงเมตร  งำนดินลูกรังไหล่ทำงหนำ  0.15 เมตร กว้ำงข้ำงละ  0.50 เมตร    
พร้อมติดตัง้ป้ำยโครงกำรจ ำนวน  1 ป้ำย  รำยละเอียดตำมที่ อบต.ถ่อนนำลบัก ำหนด    
             -ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำ 134  ล ำดับที ่53 
               
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บา้นหนองแวง  หมู่ท่ี  5     จ านวน    142,000.- บาท 
         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริม่ต้นจำกซอยตรงข้ำมซอยเข้ำวัดหนอง
ทุ่มบัณฑิต สิ้นสุดถนนลกูรงัเส้นรอบหมู่บ้ำน ขนำดถนนกว้ำง 3.50 เมตร  ผวิจรำจร 3.50 เมตร    
หนำ  0.15 เมตร ระยะทำงยำว 60 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 210 ตร.ม.   งำนดินลูกรังไหล ่
ทำงหนำ 0.15 เมตร  กว้ำงข้ำงละ  0.50  เมตร พร้อมติดตัง้ป้ำยโครงกำรจ ำนวน  1 ป้ำย   
รำยละเอียดตำมแบบที่ อบต.ถ่อนนำลบัก ำหนด     
             - ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   หน้ำที ่135  ล ำดับที ่57 
          -ฐำนอ ำนำจ  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง ฉบับที่  6 พ.ศ.2552  ส่วนที่  3  มำตรำ 67 (1) จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก 
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    5.ก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านหนองลาด หมู่ท่ี 4 จ านวน 300,000 บาท  
 

      

           เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ            หมู่ที ่ 4  ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำแบบแรง
ดึง (PRE CASS) ขนำดรำงกว้ำง 0.60  เมตร ลึก 0.58 เมตร  พร้อมฝำปิด          และงำนวำง
ท่อ คสล.ช้ัน 3  ขนำด 0.40 เมตร  จ ำนวน 60 ท่อน  พร้อมบ่อพักมฝีำปิด  ขนำดบ่อพัก  
0.60x 0.60 x 1.00  เมตร  ระยะทำงยำวรวม 167  เมตร   จำกบ้ำนนำยภำ วรชัย ถึงบ้ำนนำง
ยงค ์ถ่ำงสูงเนินขนำด พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน   1  ป้ำย  รำยละเอียดตำมแบบแปลนที ่อบต.
ถ่อนนำลับก ำหนด    
                -ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที ่  132   ล ำดับที ่40   
       -ฐำนอ ำนำจ  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่  6 พ.ศ.2552  มำตรำ 67  (1) จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก 
    

    6.ปรัปปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองลาด  หมู่ท่ี 4 จ านวน 80,000 บาท  
 

      

                   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรบัปรุงถนนลูกรงั พร้อมลงทอ่ระบำยน้ ำจำกทีส่ำธำรณะถึงที่นำ
นำงสุภัค  ค ำสุขด ี ขนำดถนนกว้ำง 4.00 เมตร  ระยะทำงยำว  400 เมตร   ลงดิยลูกรงัพร้อม
เกรด, เกลี่ย, ตกแต่ง ปรมิำตรดินลูกรงั 640 ลบ.เมตร พรอ้มวำงท่อขนำด เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 
เมตร   คสล.ช้ัน 3  พร้อมยำแนว พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน   1  ป้ำย   
รำยละเอียดตำมแบบแปลนที ่อบต.ถ่อนนำลบัก ำหนด     
        -ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หนำ้ที่   143   ล ำดับที ่98  
        -ฐำนอ ำนำจ  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่  6 พ.ศ.2552  มำตรำ 67  (1) จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก 

       
  
   

   ค่าบ ารุงรักษาและปรบัปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง        
 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรบัปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท  
 

      

              เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรบัปรุงที่ดิน และสิง่ก่อสร้ำง รวมถึงรำยจ่ำยเพื่อ ดัดแปลง ต่อเติม  ซึ่ง
ให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง มีมูลค่ำเพิ่ม เช่น ค่ำปรับปรงุระบบระบำยน้ ำ ฯลฯ  เป็นต้น  และค่ำใช้จ่ำยที่
จ ำเป็น    
 
 
 
 
 
    

แผนงานการเกษตร  
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 งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้ รวม 100,000 บาท  
 

  งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท  
 

   ค่าใชส้อย รวม 100,000 บาท  
 

   
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 

      
 

 

    
1.โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ รักษาพ้ืนท่ีสีเขียว 
(รักษ์น้ า รักษ์ปา่ รักษาแผ่นดิน) 

จ านวน 50,000 บาท 
 

 

      

             เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรทอ้งถ่ินไทย รวมใจภักดิ์ รักษำพื้นที่สเีขียว (รักษ์น้ ำ รักษ์
ป่ำ รักษำแผ่นดิน) เช่น ค่ำจัดหำพันธ์ุไม้  ค่ำส ำรวจพันธ์ุไม ้ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำน้ ำด่ืมฯลฯ และ
ค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็น ค่ำใช้จ่รำยทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉลี่ยกันได้  
             -ถือปฏิบัติตำม พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่  6) พ.ศ.2552 มำตรำ  67 (7)  คุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม,  หนังสือ

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่  26  มกรำคม 2558   
        -ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนำ้ที่  167   ล ำดับที ่1  
    

    
2.อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี

จ านวน 50,000 บาท 
 

 

      

              เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเดจ็
พระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี เช่น ค่ำจัดท ำเอกสำร ค่ำส ำรวจพันธ์ุไม ้ค่ำป้ำย
โครงกำร ค่ำอำหำร ค่ำน้ ำด่ืม ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเปน็   ค่ำใช้จ่ำยทุกรำยกำรสำมำรถถัว
เฉลี่ยกันได ้
               -ถือปฏิบัติถือปฏิบัติตำม พรบ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่  6) พ.ศ.2552 มำตรำ  67 (7)  คุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

,  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่  26  มกรำคม 2558  
         -ปรำกฏในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนำ้ที่    168   ล ำดับที ่ 2    
 
 
 
 
 
 
 
 
   

แผนงานงบกลาง  
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 งบกลาง รวม 7,915,990 บาท  
 

  งบกลาง รวม 7,915,990 บาท  
 

   งบกลาง รวม 7,915,990 บาท  
 

   1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 150,000 บาท  
 

      

           เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันภัยสงัคมของพนักงานจ้างตามภารกจิและพนักงาน
จ้างทั่วไป ในกรณีนายจ้างในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้างที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
จะต้องจ่าย พร้อมหักค่าจ้างของพนักงานจ้างส่งสมทบในอัตราเดียวกัน ถือปฏิบัติตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 9  ลงวันที ่ 22  มกราคม  2557 
, พระราชบญัญัตปิระกันสงัคม พ.ศ.2533,  หนังสือ ด่วนที่สดุ ส านักงาน ก.จ.ก.ท และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที ่ 10 กรกฎาคม 2557, หนังสือกรมสง่เสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
  -ปรากฏในแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  155  ล าดับที ่5    

   2.เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 6,000 บาท  
 

      

            เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตำมพระรำชบัญญัตเิงินทดแทน พ.ศ.
2537 แก้ไขเพิ่มเตมิฉบับที ่2 พ.ศ.2561เพื่อให้ควำมคุ้มครองแก่ลูกจ้ำงที่ประสพอันตรำย
เจ็บป่วย ตำย หรือสูญหำยอันเนื่องมำจำกกำรท ำงำนให้แก่นำยจ้ำง โดยน ำสง่เงินสมทบเข้ำ
กองทุนเงินทดแทนเป็นรำยปีในอัตรำร้อยละ 0.2 ของค่ำจ้ำงโดยประมำณทั้งป ี        
    

   3.เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ านวน 5,582,400 บาท  
 

      

         เพื่อจ่ำยเป็นเงินจัดสวัสดิกำรให้แกผู่้สงูอำยุที่มอีำยุ 60 ปีบรบิูรณ์ข้ึนไปทีม่ีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอำยุ
ของ อปท.พ.ศ.2552 และได้ข้ึนทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ อปท.ไว้แล้ว โดยจ่ำยอัตรำเบี้ย
ยังชีพรำยเดือนแบบข้ันบันไดส ำหรับผู้สงูอำยุ  โดยผูสู้งอำยุ 60-69 ป ีจะได้รับ 600 บำท   
อำยุ 70-79 ปีจะได้รับ 700 บำท อำยุ 80-89 ป ีจะได้รับ 800 บำท และอำย ุ90 ปีข้ึนไป จะ
ได้รับ 1,000.-บำท  โดยใช้ฐำนข้อมูลจ ำนวนผูสู้งอำยุตำมประกำศบัญชีรำยช่ือผู้มสีิทธิรบัเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สงูอำยุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  โดยค ำนวณจำกอัตรำเฉลี่ยกำร
เพิ่มข้ึน 3 ป ีย้อนหลงั และข้อมลูจ ำนวนผู้สงูอำยุได้บันทกึในระบบสำรสนเทศกำรจัดกำร
ฐำนข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.จำกประกำศบัญชีรำยช่ือฯ  
     -ปรำกฏแผนพฒันำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที ่ 154  ล ำดับที ่1  
  -ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2562 

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2552 
    

   4.เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 1,603,200 บาท  
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            เพื่อจ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรเบี้ยควำมพิกำรให้แก่คนพกิำรที่มสีิทธิตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด
ที่ได้แสดงควำมจ ำนงโดยกำรขอข้ึนทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำรไว้กับ อปท.แล้ว โดยคน
พิกำรทีม่ีสทิธิจะได้รบัเบี้ยควำมพิกำรคนละ 800 บำทต่อเดอืน   ใช้ฐำนข้อมูลจ ำนวนคนพิกำร
ตำมประกำศรำยช่ือผูม้ีสทิธิได้รับเงินเบี้ยควำมพิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  โดย
ค ำนวณจำกอัตรำเฉลี่ยกำรเพิ่มข้ึน 3 ป ีย้อนหลัง และข้อมูล จ ำนวนคนพิกำรที่ได้บันทกึในระบบ
สำรสนเทศกำรจัดกำรฐำนข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. จำกประกำศรำยช่ือ  
     -ปรำกฏในแผนพฒันำท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่  154   ล ำดับที ่2   
     -ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2562 
     -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบี้ยผู้พิกำรให้ผู้พิกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
    

   5.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ านวน 60,000 บาท  
 

      

           เพื่อจ่ำยเป็นเงินสวัสดกิำรเบี้ยยังชีพให้แกผู่้ป่วยเอดสค์นละ 500 บำท/เดือน ค ำนวณตั้ง
จ่ำยไว้ 12 เดือน     
       -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  154   ล าดับที่   3    
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งกำร ดังนี้ 
  1) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

  2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

  3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 

  4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 

  5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลงวันที่ 15 มกราคม  

พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
  6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการจ่ายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
  7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การ
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
ส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอาย 
 
  -   

   6.ส ารองจา่ย จ านวน 200,000 บาท  
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            เพื่อใช้จ่ำยในกรณีที่จ ำเป็นฉุกเฉินหรือบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวม
เท่ำนั้น โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบ หนังสือสัง่กำร ดังนี ้
  1.พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.2560 

  2. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำกที่ มท 0313.4/ 667 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2545 
  3. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2561  และหนังสือสั่ง
กำรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

   

   รายจา่ยตามข้อผูกพัน        
 

    เงินสมทบหลักประกันสขุภาพ จ านวน 80,200 บาท  
 

     

               เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลถ่อนนำลับ ถือปฏิบัติตำม
ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง กำรก ำหนดหลกัเกณฑเ์พื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินงำนและบรหิำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดบั
ท้องถ่ินหรือพื้นที ่พ.ศ.2557  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของค่ำบริกำรสำธำรณสุขที่ได้รบัจำกกองทุน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ    
       ถือปฏิบัติตำม 
       - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบ

กองทุน พ.ศ.2561 
   

   เงินช่วยพิเศษ จ านวน 50,000 บาท  
 

      

     เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ผู้รับบ ำนำญ  ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง  
ถึงแก่ควำมตำย  
ถือปฏิบัติตำม 
  1.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจ่ำยได้ พ.ศ. 2559  
  2.พระรำชกฤษฎีกำ กำรจ่ำยเงินเดือน เงินปีบ ำเหน็จ  บ ำนำญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
  3.หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765  ลงวันที่  3 มิถุนำยน  2537   
  4. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0312/ว 1095 ลงวันที่  27 กันยำยน 2525  เรื่อง กำรจ่ำยเงินเดือนและ
เงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงำนส่วนต ำบลถึงแก่ควำมตำย 
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เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

จ านวน 184,190 บาท 
 

 

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหนจ็บ ำนำญของพนักงำนส่วนต ำบล ในอัตรำรอ้ย
ละ 1 ของ ประมำณกำรรำยรับทุกประเภทประจ ำปี ตำมงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป (ยกเว้น
พันธบัตร เงินกู ้เงินทีม่ีผูอุ้ทิศให้/เงินบรจิำคและเงินอุดหนุน)  
      -ถือปฏิบัติตำม หนังสือกรมสง่เสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 3466 ลงวนัท่ี 29 ต.ค.2561  
      -หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 2305 ลงวันท่ี 26 ก.ค.2561 
  
  
    

 


