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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทาวัด

อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,880,180 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,392,441 บาท
งบกลาง รวม 10,392,441 บาท

งบกลาง รวม 10,392,441 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 116,682 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจางสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลทาวัด
ฐานอํานาจ พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ,หนังสือ ที่ มท 0808.2
/ว 4172  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561 และ หนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1620  ลงวันที่ 22  เมษายน 2562

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,004 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สําหรับพนักงานจางสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลทาวัด
ฐานอํานาจ พรบ. เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,978,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุ จํานวน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ อปท. พ.ศ.2552  แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบที่ 4) พ.ศ.2562, หนังสือ ที่ มท 0810.6/ว484 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2563 ,หนังสือ ที่ มท 0810.6/ว651  ลงวันที่ 3
  เมษายน  263 ,หนังสือ ที่ มท 0810.6/ว1174 ลงวันที่ 14
 เมษายน 2563
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,456,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพสําหรับผูพิการ จํานวน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยความพิการใหคนพิการของ อปท. พ.ศ.2553  แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบบที่ 4) พ.ศ.2562, หนังสือ ที่ มท 0810.6/ว484 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2563 ,หนังสือ ที่ มท 0810.6/ว651  ลงวันที่ 3
  เมษายน  2563 ,หนังสือ ที่ มท 0810.6/ว1174 ลงวันที่ 14
 เมษายน 2563

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพสําหรับผูป่วยเอดส จํานวน 12 เดือน
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0810.6/ว484 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2563 , หนังสือ ที่ มท 0810.6/ว651  ลงวันที่ 3
  เมษายน  2563 ,หนังสือ ที่ มท 0810.6/ว1174 ลงวันที่ 14
 เมษายน 2563

เงินสํารองจาย จํานวน 293,691 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอน
ของประชาชนเปนสวนรวม
ฐานอํานาจ  หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15
 เมษายน 2563 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชน ตามอํานาจหนาที่ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ส.2560 แกไขถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ.2560 แกไขถึง (ฉบับ
ที่  2) พ.ศ.2561

รายจายตามขอผูกพัน

โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทาวัด จํานวน 30,000 บาท

โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทาวัด
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการ
ดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 381,864 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น ในอัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับ ไมรวมเงินอุด
หนุนทั่วไปเงินที่มีผูอุทิศให
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซอมการสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ,หนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น กรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว34 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2562 ,หนังสือ ที่ มท 0819.2/ว 1212  ลงวันที่ 20
 เมษายน 2563     

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลทาวัด จํานวน 100,000 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลทาวัด
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลทาวัด     

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,341,000 บาท

งบบุคลากร รวม 5,610,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,356,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนเงินเดือนสําหรับนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือน ตั้ง
จายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนเงินเดือนสําหรับนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือน ฐาน
อํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนเงินเดือนสําหรับนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือน ตั้ง
จายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนเงินเดือนสําหรับนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือน ตั้ง
จายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,672,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนเงินเดือนสําหรับนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือน ตั้ง
จายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,253,980 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,334,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและปรับปรุงขึ้นเงินเดือนพนักงานวนตําบล
จํานวนตําแหนงและอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (2564-2566
) สํานักปลัด เชนตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รอง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล นักบริหารงานทั่วไป นักทรัพยากร
บุคคล เจาพนักงานธุรการ
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่  3 กุมภาพันธ 2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลเชน ตําแหนง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล นักบริหารงานทั่วไป จํานวน 12 เดือน ฐาน
อํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 591,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (2564-2566) ตําแหนงผูชวย
เจาพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต นักการ  คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต(รถบรรทุกขยะ) ตั้งจายใวไม
เกิน 12 เดือน ฐานอํานาจประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจางสําหรับองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 76,260 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ป (2564-2566) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ พนักงานขับรถยนต นักการ พนักงานขับรถยนต(รถบรรทุก
ขยะ) คนงานทั่วไป ตั้งจายใวไมเกิน 12 เดือน ฐานอํานาจ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

งบดําเนินงาน รวม 2,483,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 725,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 475,000 บาท

1.เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ ประจําป 2565 สําหรับขาราชการพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง จํานวน 255,000 บาท
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1
 เมษายน 2558
2.เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับงานการเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน  220,000 บาท
ฐานอํานาจ  หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่  6
  กรกฎาคม 2561 และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่  20 มีนาคม 2563   
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกขา
ราชการพนักงานสวนตําบล ลูกจางพนักงานจางที่ไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติงาน
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15
  พฤษภาคม 2550  เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น"     

คาเชาบาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน/เชาซื้อบาน สําหรับพนักงานสวน
ตําบล สํานักปลัด ซึ่งมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานสวน
ตําบล สํานักงานปลัด นายกองคการบริหารสวนตําบล ผูมีสิทธิ์เบิก
จายตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไข
เพิ่มเติม    
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ค่าใช้สอย รวม 1,112,400 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 389,400 บาท

1.เพื่อเบิกจายเปนคาจางเหมาบุคคลเพื่อทําความสะอาดอาคาร
สํานักงาน หองประชุม จํานวน 78,000 บาท
2.เพื่อเบิกจายเปนคาจางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเจาหนาที่
บันทึกขอมูลของสํานักปลัด เกี่ยวกับงานสารสนเทศของสํานัก
ปลัด จํานวน 2 คน เปนเงิน  180,000 บาท
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจาย ประจําป ในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนิน
การจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
3.เพื่อเบิกจายเปนคาจางเหมาเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาจาง
เหมาเย็บหนังสือเขาเลมปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
และเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาบริการรับ
ใช คาจางเหมาบริการ คาบริการกําจักปลวก คาใชจายในการ
ดําเนินคดีฯ ฯลฯ จํานวน 116,400 บาท
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจาย ประจําป ในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนิน
การจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
4.เพื่อเบิกจายเปนคาจัดทําประกันภัยภาคบังคับ สําหรับรถยนต
สวนกลางขององคการบริหารสวนตําบลทาวัด จํานวน 15,000
 บาท
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 28,000 บาท

1.คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 10,000
 บาท
2.คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฏหมายฯ จํานวน 10,000 บาท
3.คาใชจายในพิธี ทางศาสนา/รัฐพิธี จํานวน 8,000 บาท 
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใขจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 0766  ลงวัน 5 กุมภาพันธ 2563
  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการชื้อพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวง
มาลา

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม และพวง
มาลา ฯลฯ ที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใขจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 644  ลงวัน 8 มีนาคม 2561    
   

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาลงทะเบียน
ตางๆ สําหรับผูบริหาร สภาสมาชิก อบต.พนักงานสวนตําบล ฯลฯ
 ผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
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คาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 230,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคการบริหารสวน
ตําบลทาวัด เชน การประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการให
ขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมี
สวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4289 ลงวันที่ 22
  กรกฎาคม 2563  เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําป พ.ศ.2564 เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 131  ลําดับที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน 
Organization Development (OD)

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
พัฒนาองคกรอยางยั่งยืน (OD) เชน คาป้าย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุ
อุปกรณ รายจายอื่นๆที่เกี่ยวของ รายการดังกลาวสามารถถัวจาย
ได
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 133 ลําดับที่ 9

โครงการอบรมกฎหมายควรรูใหกับประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมกฏหมายควรรูใหกับ
ประชาชน เชน คาป้าย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
กลางวัน คาวัสดุอุปกรณ และรายจายอื่นที่เกี่ยวของ รายจายดัง
กลาวสามารถถัวจายได
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 131 ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เชน ครุภัณฑ
สํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ฯลฯ ซึ่งเปนการซอม
บํารุงตามปกติ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใขจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

ค่าวัสดุ รวม 365,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม ไมบรรทัด ตรายาง แบบ
พิมพ คาป้ายประชาสัมพันธตางๆ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน หมึกเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ ที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้าตางๆ เชน ปลั๊ก
ไฟ ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ ที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ํา จาน
รอง กระจกเงา น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ ที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560
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วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางสําหรับใชในงาน สํานัก
ปลัด เชน ไม ตางๆ น้ํามันทาไม ปูนซีเมนต สี อิฐหรือซีเมนบ
ลอก เหล็กเสน ฯลฯ ที่จําเปนสําหรับปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ ที่จําเปนตอ
การปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติราชการ เชน แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (แผนซีดี) ฯลฯ เพื่อ
ใชในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ เชน เมาส แผนรองเมาส หัวพิมพ แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล แป้นอักขระ หมึกคอมพิวเตอร ฯลฯ เพื่อใชในการปฏิบัติ
ราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 281,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าที่ใชในราชการองคการบริหารสวน
ตําบลทาวัด
ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมน้ําประปาสําหรับใชในราชการองคการ
บริหารสวนตําบลทาวัด
ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชบริการสัญญาณโทรศัพทใชเพื่อการปฏิบัติ
ราชการ
ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
 ,หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค และหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 1551 ลงวันที่ 26
 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การติดตั้งและการเบิกคาใชบริการเครื่อง
มือสื่อสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการดานโทรคมนาคม คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใชบริการอื่นเกี่ยวกับระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตเพื่อใช
ในการปฏิบัติราชการ รวมถึงคาบริการตออายุทะเบีบยโดเมนเนม
และคาบริการพื้นที่เว็บโฮสดิ้ง
ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 186,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 186,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) จํานวน 50,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2
 เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1.ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2.ราคากําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3.ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลพฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4.ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5.มีการหนวงเวลาของการทํางานของคอมเพรสเซอร
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2563

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 
1 หลัง

จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน
กระจก สําหรับใชเก็บเอกสารสําคัญในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22  มีนาคม 2560
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง หนวยความจํา 16 GB
ฐานอํานาจ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22  มีนาคม 2560

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA จํานวน 33,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส (คา
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer)) จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้น
ฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563)

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส (เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล ) จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณืและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
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เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส (เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานัก
งาน) จํานวน 1 เครื่องคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณืและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)  

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ โครงสรางของ
ครุภัณฑ โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักร
กล ยานพาหนะ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเเวง
นอย จังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 144  ลําดับที่ 30

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแวงนอย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีเนื่อง
โอกาสสําคัญ
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 144  ลําดับที่ 30
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งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการสํารวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลทาวัด

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเบิกจายเปนคาใชจาย โครงการสํารวจและประเมินความพึง
พอใจในคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลทาวัด

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 737,900 บาท
งบบุคลากร รวม 642,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 642,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 396,060 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและปรับปรุงขั้นเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล จํานวนตําแหนงและอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (2564-
2566) สํานักปลัด ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่  3 กุมภาพันธ 2559 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 246,840 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (2564-2566) ตําแหนงผูชวย
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน พ.ศ.2559     
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งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ ประจําป 2565 สําหรับขาราชการพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง 
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1
 เมษายน 2558

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินางไปราชการ คาเบี้ยงเลี้ยง คาที่
พัก คาพาหนะคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน  คาใชจายอื่นที่จํา
เปน สําหรับพนักงานสวนตําบลลูกจางประจํา และพนักงานจางที่
ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการลงะเบียนการฝึกอบรม
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,003,360 บาท
งบบุคลากร รวม 2,257,860 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,257,860 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,575,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงขึ้นเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล จํานวนตําแหนงและอัตราตามแผนอัตรา 3 ป (2564-2566
)  เชน ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและ
บัญชี เจาพนักงานการเงินและบัญชี เจาพนักงานพัสดุ เจา
พนักงานจัดเก็บรายได
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่  3 กุมภาพันธ 2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวน
ตําบล เชน ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2559     

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 258,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงขั้นเงินเดือนลูกจาง
ประจํา ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ป (2564-2566)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 381,840 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ตามอัตรากําลัง 3 ป (2564-2566) ตําแหนงผูชวยเจา
พนักงานการเงินและบัญชี ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน พ.ศ.2559     

งบดําเนินงาน รวม 726,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 315,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแนอื่นเปนกรณีพิเศษ
ประจําป 2565 จํานวน 75,000 บาท สําหรับาราชการพนักงา
นวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1
 เมษายน 2558

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกขา
ราชการพนักงานสวนตําบลลูกจางและพนักงานจางี่ไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติงาน
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15
  พฤษภาคม 2550  เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเชาบาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบาน/เชาซื้อบาน สําหรับพนักงานสวน
ตําบล สํานักปลัดซึ่งมีสิทธิ์เบิกไดตาระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562    
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานสวน
ตําบล สํานักงานปลัด นายกองคการบริหารวนตําบลผูมีสิทธิ์เบิก
จายตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไข
เพิ่มเติม  

ค่าใช้สอย รวม 341,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 216,000 บาท

เพื่อเบิกจายเปนคาจางเหมาบุคคลเพื่อชวยจัดทํางานการเงินและ
บัญชี และชวยพัฒนางานและจัดเก็บรายได
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจาย ประจําป ในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนิน
การจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คาที่
พัก คาพาหนะ คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่นที่จําเปน สําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติ
ใหเดินทางไปราชการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
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โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จาง เชน คาป้าย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วัน คาวิทยากรและรายจายอื่นๆที่เกี่ยวของ รายจายดังกลาว
สามารถถัวจายได
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557

โครงการอบรมเผยแพรความรูเกี่ยวกับภาษีประเภทตางๆ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรเผยแพรความรู
เกี่ยวกับภาษีประเภทตางๆ เชน คาป้าย คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวิทยากรและรายจายอื่นๆที่เกี่ยว
ของ รายจายดังกลาวสามารถถัวจายได
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เชน ครุภัณฑ
สํานักงาน ฯลฯ  ซึ่งเปนการซอมบํารุงตามปกติ เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใขจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเปนตองการปฏิบัติ
ราชการ เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม ไมบรรทัด ตรายาง แบบ
พิมพ  คาป้ายประชาสัมพันธตางๆน้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน หมึกเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ ที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ เชน เมาส แผนรองเมาส หัวพิมพ แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล แป้นอักขระ หมึกคอมพิวเตอร ฯลฯ เพื่อใชในการปฏิบัติ
ราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายคาบริการไปรษณีย
คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย ฯลฯ เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ

งบลงทุน รวม 19,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานจํานวน 2 ตัวๆละ 2,500
 บาท
ฐานอํานาจ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22  มีนาคม 2560

คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 2
 หลัง
ฐานอํานาจ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22  มีนาคม 2560

คาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน
ฐานอํานาจ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22  มีนาคม 2560
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 696,680 บาท

งบบุคลากร รวม 488,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 488,880 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 341,040 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงขึ้นเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล จํานวนตําแหนงและอัตราตามแผนอัตรา 3 ป (2564-2566
) สํานักปลัด เชน ตําแหนง เจาพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่  3 กุมภาพันธ 2559

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ตําแหนง เจา
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฐานอํานาจ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความ
ชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ เจาหนาที่และประชาชนผู
ปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการเนื่องในการป้องกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521
 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523 (ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4) พ
.ศ.2525 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2529 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2532 และ (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2534

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 118,440 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงขึ้นเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล จํานวนตําแหนงและอัตราตามแผนอัตรา 3 ป (2564-2566
)  ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม พ.ส.ร.ตําแหนง เจาพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

งบดําเนินงาน รวม 207,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 76,800 บาท

1.เพื่อจายเปนคาป่วยการ อปพร. กรณีปฏิบัติหนาที่ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยใหองคกรปกครอสวนทอง
ถิ่น จํานวน 46,800 บาท
2.เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ ประจําป 2565 สําหรับขาราชการพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน 30,000 บาท
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1
 เมษายน 2558
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ค่าใช้สอย รวม 131,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อเบิกจายเปนคาจางเหมาบุคคล คนงานประจํารถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค จํานวน 90,000 บาท
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจาย ประจําป ในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนิน
การจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ฯลฯ ผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายคาลงทะเบียนตางๆ สําหรับพนักงานสวน
ตําบล ฯลฯ ผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
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โครงการตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาลปใหม จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนชวงเทศกาลปใหม เชน คาป้าย คาน้ําดื่มพรอมน้ําเเข็ง
 รายจายอื่นๆที่เกี่ยวของ รายจายดังกลาวที่สามารถถัวจายได
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22
 กันยายน 2557 , หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 , หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 149 ลําดับที่ 1

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนชวงเทศกาลสงกรานตเชน คาป้าย คาน้ําดื่มพรอมน้ํา
เเข็ง รายจายอื่นๆที่เกี่ยวของ รายจายดังกลาวที่สามารถถัวจายได
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22
 กันยายน 2557 , หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 , หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 149  ลําดับที่ 2

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 632,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 572,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 46,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 46,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาป่วยการ อปพร. กรณีปฏิบัติหนาที่ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแก    อปพร. ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ
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ค่าใช้สอย รวม 456,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 402,000 บาท

1.บริการแพทยฉุกเฉิน 372,000.-บาท
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่  17
  กันยายน 2553
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่  117 ลําดับที่ 1
2.คาเบี้ยประกัน 30,000.- บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการชวยเหลือประชาชน
ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560 แกไขถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

โครงการวัน อปพร. จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวัน อปพร. เชน คาน้ําดื่ม
พรอมน้ําแข็ง คาอาหาร คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รายจายดัง
กลาวสามารถถัวจายได
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแข็งขันกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 150  ลําดับที่ 4
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กระจกโคงมน ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน 2559

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อแอลกอฮอล น้ํายา
ตางๆ สําลี และผาพันแผล เวชภัณฑ ฯลฯ ใชในงานป้องกัน
สาธารณภัย
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน 2559

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

1.น้ํายาเคมีดับเพลิง 20,000.- บาท
2.ถังเคมีดับเพลิง  15 ปอนด 20 ถัง เงิน 30,000.- บาท 
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อแทนปนฉีดน้ําดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อแทนปนฉีดน้ําดับเพลิง
1.แทนปนฉีดน้ําติดตั้งที่ดานบนของตัวรถ ทําดวยแสตนเลส
2.สามารถหมุนฉีดในแนวราบไดไมนอยกวา 360 องศา (ตอเนื่อง
ไมสิ้นสุด) ปรับฉีดเปนมุมต่ําลงไดไมนอยกวา 10 องศา และยกมุม
เงยไมนอยกวา 80 องศา
3.ปลายปนฉีดน้ําและหัวฉีดน้ําผลิตไดตามมาตรฐานที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ISO 14001 และ ISO 9001
ฐานอํานาจ  หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลง
วันที่  22  มีนาคม  2560
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศรถยนตกูชีพ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พรอมติดตั้งบนรถกูชีพ อบต.ทา
วัด หมายเลขทะเบียน ผจ 3104 ขอนแกน

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,017,360 บาท

งบบุคลากร รวม 669,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 669,360 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 627,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงขึ้นเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองการศึกษาฯ จํานวนตําแหนงและอัตราตามแผน
อัตรา 3 ป (2564-2566) เชน ตําแหนง ผูอํานวยการกองการ
ศึกษาฯ ตําแหนงนักวิชาการศึกษาฯ  โดยตั้งใวไมเกิน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่  3 กุมภาพันธ 2559 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผู
อํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนา
คม พ.ศ.2559
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งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ ประจําป 2565 สําหรับขาราชการพนักงานสวนตําบล 
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1
 เมษายน 2558

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานสวน
ตําบล  ผูมีสิทธิ์เบิกจายตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไข
เพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

1.เพื่อเบิกจายเปนคาจางเหมาบุคคลทําความสะอาดศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 1 คน 12 เดือน เปนเงิน 78,000 บาท
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจาย ประจําป ในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนิน
การจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
2.เพื่อเบิกจายเปนคาจางเหมาเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาจาง
เหมาเย็บหนังสือเขาเลมปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
และเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คารับใช คาจาง
เหมา คาบริการกําจัดปลวก คาใชจายในการดําเนินคดีฯ ฯลฯ
 จํานวน 12,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับครู และ
พนักงานจางฯลฯ ผูมีสิทธิ์ตามระเบียบ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายคาลงทะเบียนตางๆ สําหรับครู และพนักงาน
จางฯลฯ ผูมีสิทธิ์ตามระเบียบ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เชน ครุภัณฑ
สํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ฯลฯ ซึ่งเปนการซอม
บํารุงตามปกติ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใขจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเปนตองการปฏิบัติ
ราชการ เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม ไมบรรทัด ตรายาง แบบ
พิมพ หมึก เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน น้ําดื่มบริการ
ประชาชน คูลเลอรน้ําดื่ม ไมกวาด ไมถูพื้น น้ํายาลางหองน้ํา กระ
ติ๊กน้ําแข็ง ฯลฯ ที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อ แอลกอฮอล น้ํายาตางๆ สําลี และ
ผาพันแผล เวชภัณฑ ฯลฯ ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ เชน เมาส แผนรองเมาส หัวพิมพ แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล แป้นอักขระ หมึกคอมพิวเตอร ฯลฯ เพื่อใชในการปฏิบัติ
ราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560

งบลงทุน รวม 78,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 78,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ชั้นไมวางเอกสารเอนกประสงค 9 ชองโลง จํานวน 24,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชั้นไมวางอเนกประสงค 9 ชอง
โลง จํานวน 12 ตัว
ฐานอํานาจ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22  มีนาคม 2560

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส (เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล ) จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งหมึกพิมพ (Ink 
Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส (คา
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer)) จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้น
ฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,518,619 บาท
งบบุคลากร รวม 1,909,584 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,909,584 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,259,484 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงขึ้นเงินเดือน สังกัดกองการ
ศึกษาฯ จํานวนตําแหนงและอัตราตามแผนอัตรา 3 ป (2564-
2566) ตําแหนง ครู โดยตั้งใวไมเกิน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และบุ
คลากรทงการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2562 ลงวัน
ที่ 7 มิถุนายน 2562

เงินวิทยฐานะ จํานวน 176,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะ สําหรับ ตําแหนงครู สังกัดกองการ
ศึกษา
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว 01326  ลงวันที่ 4
 กรกฎาคม 2560  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการ สําหรับ
ขาราชการครูผูดูแลเด็กเล็ก เงินคาตอบแทน เงินเพิ่มคาครอง
ชีพ และเงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจาง
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 445,080 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (2564-2566) ตําแแหนง ผู
ดูแลเด็ก ตั้งใวไมเกิน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 28,620 บาท

เพื่อเบิกจายเปนคาครองชีพชั่วคราว ใหกับพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป สังกัด กองการศึกษาฯ จํานวน
ตําแหนงและอัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (2564-2566
) ตําแหนงผูดูแลเด็ก ตั้งจายใวไมเกิน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

งบดําเนินงาน รวม 1,302,835 บาท
ค่าตอบแทน รวม 143,636 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 143,636 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ ประจําป 2565 สําหรับครูและพนักงานจาง
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1
 เมษายน 2558
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ค่าใช้สอย รวม 467,450 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ ครู และ
พนักงานจาง ฯลฯ ผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สําหรับ ครูและ
พนักงานจาง ฯลฯ ผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน คา
อาหาร คาจางเหมาเวที คาตกแตงสถานที่ คาของรางวัลสําหรับ
เด็กและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม คาอาหารและเครื่องดื่มและคา
ใชจายอื่นที่เกี่ยวของในโครงการ คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง สําหรับผูเขา
รวมกิจกรรม คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณสําหรับเลนเกมส คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของกับโครงการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 104  ลําดับที่ 7
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โครงการจัดงานวันแมแหงชาติศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันแมแหงชาติศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเชน คาเข็มกลัดดอกมะลิ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่มคาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของในโครงการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 104 ลําดับที่ 6

โครงการปู่ยาตายายสอนหลาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปู่ยาตายายสอน
หลาน มีคาใชจาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 106  ลําดับที่ 14

โครงการฝึกซอมป้องกันอุบัติภัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาวัด จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกซอมป้องกัน
อุบัติภัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ทาวัด เชน คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรคาวัสดุอุปกรณ คาป้าย
ประชาสัมพันธ และคาใชจายที่เกี่ยวของ
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 104  ลําดับที่ 9

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 367,450 บาท
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1.อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาวัด คํานวณตั้งจาย จํานวน 50 คนๆละ 21
 บาท จํานวน 245 วัน เปนเงิน  257,250 บาท
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 1274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 ,หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786  ลง
วันที่ 8  พฤษภาคม  2562 และ หนังสือ ดวนที่ ที่ มท 0816.2
/ว2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
แผนพัฒนาทอง (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 103 ลําดับที่ 4
2.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)คํานวณตั้งจาย จํานวน 50 คนๆ
ละ 1,700 บาท เปนเงิน  85,000 บาท
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 1274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 ,หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786  ลงวัน
ที่ 8  พฤษภาคม  2562 และ หนังสือ ดวนที่ ที่ มท 0816.2
/ว2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 105  ลําดับที่ 10
3.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งงบประมาณดังนี้
-คาหนังสือเรียน คํานวณตั้งจาย 36 คน (อายุ 3-5 ป) คนละ 200
 บาท เปนเงิน 7,200 บาท
-คาอุปกรณการเรียน คํานวณตั้งจาย 36 คน (อายุ 3-5 ป) คน
ละ 200 บาท เปนเงิน 7,200 บาท
-คาเครื่องแบบนักเรียน คํานวณตั้งจาย 36 คน (อายุ 3-5 ป) คน
ละ 300 บาท เปนเงิน 10,800 บาท
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786  ลงวันที่ 8  พฤษภาคม  2562 และ หนังสือ ดวน
ที่ ที่ มท 0816.2/ว2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 105  ลําดับที่ 12
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ค่าวัสดุ รวม 691,749 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 691,749 บาท

1.คาอาหารเสริม(นม)สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทา
วัด คํานวณตั้งจาย จํานวน 260 วัน x 50 คน x 7.37 บาท เปน
เงิน 95,810 บาท
2.คาอาหารเสริม(นม)สําหรับโรงเรียนบานหนองแวงทา
วัด คํานวณตั้งจาย จํานวน 260 วัน x 245 คน x 7.37 บาท เปน
เงิน 469,469 บาท
3.คาอาหารเสริม(นม)สําหรับโรงเรียนบานรวงโนนไทโนนโจด
 คํานวณตั้งจาย จํานวน 260 วัน x 66 คน x 7.37 บาท เปน
เงิน 126,470 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 1,306,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,306,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตําบลทา
วัด

จํานวน 1,306,200 บาท

1.โรงเรียนบานหนองแวงทาวัด
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนบาน
หนองแวงทาวัด จํานวน 245 คนๆละ 21 บาท จํานวน 200
 วัน จํานวน  1,029,000 บาท
2.โรงเรียนบานรวงโนนไทโนนโจด
พื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนบานรวง
โนนไทโนนโจด จํานวน 66 คนๆละ 21 บาท จํานวน 200
 วัน จํานวน  277,200 บาท
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 4002  ลงวันที่ 25
  ธันวาคม  2563
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 320,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

1.เพื่อเบิกจายเปนคาจางเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูล
ฝอย จํานวน 3 คนๆ ละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 252,000 บาท
2.เพื่อเบิกจายเปนคาจางเหมาเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาจาง
เหมาขุดฝังกลบขยะมูลฝอย คาเย็บหนังสือเขาเลมปกหนังสือ คา
เชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาบริการรับใช คาจางเหมาบริการ คาบริการกําจัด
ปลวก คาใชจายในการดําเนินคดีฯ ฯลฯ จํานวน 48,000 บาท
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจาย ประจําป ในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนิน
การจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอย
แบบบูรณาการ เชน คาป้าย คาสัมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น
ที่เกี่ยวของ รายจายดังกลาวสามารถถัวจายได
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่  128  ลําดับที่ 3
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 256,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 56,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 56,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

สํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข/แมว ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลทาวัด 10 หมูบาน ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจา
ของ ปละ 2 ครั้ง
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 119  ลําดับที่ 10

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข
เลือดออก เชน คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของใน
การดําเนินโครงการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1291 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2559
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 117  ลําดับที่ 2

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบา เชน คาวัคซีน คาอุปกรณในการฉีด และคาใชจาย
อื่นที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 119  ลําดับที่ 9
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข (จํานวน 10 หมูบาน หมู
บานละ 20,000 บาท)
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 120  ลําดับที่ 11

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 960,000 บาท

งบบุคลากร รวม 653,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 653,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 397,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงขั้นเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล จํานวนตําแหนงและอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (2564-
2566) ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน โดยตั้งไวไมเกิน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่  3 กุมภาพันธ 2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 256,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ป (2564-2566) ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน ตั้งจาย
ไวไมเกิน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
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งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ ประจําป 2565
 สําหรับขาราชการพนักงานสวนทองถิ่น และพนักงานจาง
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1
 เมษายน 2558

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมารถรับสงเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ทาวัด ที่ดอยโอกาสฯ ไมสามารถเดินทางเขารับการจัด
ประสบการณที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 12 เดือน
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 4044  ลงวันที่ 10
  กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 123  ลําดับที่ 11

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจางฯลฯผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตางๆ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ฯลฯ ผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557

งบลงทุน รวม 7,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายคาตูเหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 หลัง
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 122  ลําดับที่ 6
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,557,020 บาท

งบบุคลากร รวม 1,094,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,094,520 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 717,840 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงขั้นเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล สังกัด กองชาง จํานวนตําแหนงและอัตราตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ป (2564-2566) เชน ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง นาย
ชางโยธา โดยตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่  3 กุมภาพันธ 2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อเบิกจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนา
คม พ.ศ.2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 294,960 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (2564-2566) ตําแหนง ผูชวย
ชางโยธา ผูชวยชางไฟฟ้า ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 39,720 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราว ใหกับพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (2564-
2566) ตําแหนง ผูชวยชางโยธา ผูชวยชางไฟฟ้า ตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ ประจําป 2565 สําหรับขาราชการพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1
 เมษายน 2558

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน/เชาซื้อบาน สําหรับพนักงานสวน
ตําบล กองชาง ซึ่งมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานสวน
ตําบล กองชาง ผูมีสิทธิ์เบิกจายตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไข
เพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเบิกจายเปนคาจางเหมาเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาจาง
เหมาเย็บหนังสือเขาเลมปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
และเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาบริการรับ
ใช คาจางเหมาบริการ คาบริการกําจัดปลวก คาใชจายในการ
ดําเนินคดี ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาลงทะเบียน
ตางๆ สําหรับ พนักงานสวนตําบล ฯลฯ ผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เชน ครุภัณฑ
สํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ฯลฯ  ซึ่งเปนการซอม
บํารุงตามปกติ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ     
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใขจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

วันที่พิมพ : 27/9/2564  14:19:46 หนา : 48/62



ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซือวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม ไมบรรทัด ตรายาง แบบ
พิมพ คาป้ายประชาสัมพันธตางๆ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน หมึกเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ ที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้าตางๆ เชน ปลั๊ก
ไฟ ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ ที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางสําหรับใชในงาน กองชาง เชนไม
ตางๆ น้ํามันทาไม ปูนซีเมนต สี อิฐหรือซีเมนตบลอก เหล็ก
เสน ฯลฯ ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ เชน เมาส แผนรองเมาส หัวพิมพ แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล แป้นอักขระ หมึกคอมพิวเตอร ฯลฯ เพื่อใชในการปฏิบัติ
ราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560
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วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํารวจสําหรับใชในงาน กอง
ชาง เชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก ฯลฯ เพื่อใชในการ
ปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม 2560

งบลงทุน รวม 32,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัว
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม  2560

ครุภัณฑกอสราง

ชุดทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม  2560

แบบหลอคอนกรีต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแบบหลอคอนกรีต
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม  2560

ครุภัณฑสํารวจ

เทปวัดระยะไฟเบอร ยาว 100 เมตร จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอร ยาว 100 เมตร
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม  2560
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณืและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)

งานไฟฟ้าและประปา รวม 452,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 452,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 452,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอพล จํานวน 452,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟ้าแสงสวาง ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ
เกษตร ภายในตําบลทาวัด
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว1791  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560,หนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว5426  ลงวันที่ 24 กันยายน 2561,หนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว6192  ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562,หนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว4750  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 245,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประชาคมทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566-2570)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาคมทองถิ่นเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) มีคาใชจาย เชน คา
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของใน
การจัดงาน
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่  147 ลําดับที่ 1

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาความรุนแรงตอเด็กสตรีและบุคคล
ในครอบครัว

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรีและบุคคลในครอบครัว มีคาใช
จาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 123  ลําดับที่ 12
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โครงการฝึกอบรมสรางชุมชนเขมแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสรางชุมชน
เขมแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด มีคาใชจาย เชน คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการ
ดําเนินโครงการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 147  ลําดับที่ 3

โครงการพานองทองธรรมะ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพานองทองธรรมะ มี
คาใชจาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 127  ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุและบุคคลที่เขาสูวัยสูง
อายุ (โรงเรียนผูสูงอายุ)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู
สําหรับผูสูงอายุและบุคคลที่เขาสูวัยสูงอายุ (โรงเรียนผูสูงอายุ) มี
คาใชจาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 8 หนาที่ 36  ลําดับที่ 23
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โครงการสงเสริมและพัฒนาสตรีตําบลทาวัด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
สตรีตําบลทาวัด มีคาใชจาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 100  ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพผูสูง
อายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส มีคาใชจาย เชน คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการ
ดําเนินโครงการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 8  หนาที่ 13  ลําดับที่ 1

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการขับ
เคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถิ่น มีคาใชจาย เชน คาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปนในการดําเนินโครงการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 147  ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพประชาชนในตําบลทาวัด จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมและสงเสริม
อาชีพประชาชนในตําบลทาวัด มีคาใชจาย เชน คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการ
ดําเนินโครงการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 4  หนาที่ 34  ลําดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 40,000 บาท

1.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแวงนอย จํานวน 20,000
 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด อําเภอแวงนอย
2.อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน จํานวน 20,000
 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด จังหวัดขอนแกน
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่  148  ลําดับที่  4-5
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาชุมชนตานยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาชุมชน
ตานยาเสพติด มีคาใชจาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาชุดกีฬา คาพาหนะ คาอุปกรณกีฬา และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 37 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 126 ลําดับที่ 10

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนพรรษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีทอด
เทียนพรรษา มีคาใชจาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คา
วัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัด
งาน
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 37 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 124 ลําดับที่ 2
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง มีคาใชจาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาน้ํา
ดื่ม น้ําแข็งสําหรับผเขารวมโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 37 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 124 ลําดับที่ 1

โครงการจัดงานรดน้ําขอพรผูสูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานรดน้ําขอพรผู
สูงอายุ มีคาใชจาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 37 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 124 ลําดับที่ 3

โครงการประเพณีบุญคูณลานสูขวัญขาว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประเพณีบุญคูณลาน
สูขวัญขาว มีคาใชจาย เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาน้ํา
ดื่มและน้ําแข็ง และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการ
จัดงาน
ฐานอํานาจ หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 37 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 124 ลําดับที่ 4
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 3,620,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม เชน ถนน ฝาย ฯลฯ ซึ่ง
เปนการซอมบํารุงตามปกติ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

งบลงทุน รวม 3,420,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,420,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดบานนางบัวศรี  โฮ
มภิรมย หมูที่ 9 บานรุงตะวัน

จํานวน 118,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดบานนางบัว
ศรี โฮมภิรมย หมูที่ 9 บานรุงตะวัน กวาง 2.70 เมตร ยาว 80
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 216 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.ทาวัด
ฐานอํานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 23(3)
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 8 หนาที่ 7 ลําดับที่ 15

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากนานายแล  อาจ
ธานี - สามแยกราชพัสดุ หมูที่ 8 บานโนนไท

จํานวน 412,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากนานาย
แล อาจธานี - สามแยกราชพัสดุ หมูที่ 8 บานโนนไท กวาง 4
 เมตร ยาว 181 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 724 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.ทาวัด
ฐานอํานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 23(3)
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 29 ลําดับที่ 3
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนางนงลักษ โท
ทวง - ถนนลูกรังบานหนองโกนอย หมูที่ 1 บานโคกลาม

จํานวน 534,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบานนางนง
ลักษ โททวง - ถนนลูกรังบานหนองโกนอย หมูที่ 1 บานโคก
ลาม กวาง 4 เมตร ยาว 234 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 936 ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.05 เมตร ตามแบบ
แปลนของ อบต.ทาวัด
ฐานอํานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 23(3)
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 8 หนาที่ 14 ลําดับที่ 1

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายทราย จันทะ
ดวง - ศาลปู่ตา หมูที่ 3 บานโนนสะอาด

จํานวน 194,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนาย
ทราย จันทะดวง - ศาลปู่ตา หมูที่ 3 บานโนนสะอาด  กวาง 3
 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 336 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของ อบต.ทาวัด
ฐานอํานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 23(3)
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 8 หนาที่ 15 ลําดับที่ 2

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายวารินทร ศรี
โพธิ์ - บานนางชั้น คนชิด หมูที่ 4 บานรวง

จํานวน 499,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายวาริ
นทร ศรีโพธิ์ - บานนางชั้น คนชิด หมูที่ 4 บานรวง  กวาง 5
 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 850 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของ อบต.ทาวัด
ฐานอํานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 23(3)
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 6 ลําดับที่ 9
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเชือก - นานายชู 
 หันแจด หมูที่ 10 บานโคกลาม 2

จํานวน 86,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง
เชือก - นานายชู หันแจด หมูที่ 10 บานโคกลาม 2  กวาง 4
 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 152
 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของ อบต.ทาวัด
ฐานอํานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 23(3)
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 8 หนาที่ 35 ลําดับที่ 22

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลทติก
คอนกรีต  สายรอบหมูบานดานทิศใต หมูที่ 5 บานโนนโจด

จํานวน 456,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอ
สฟัลทติกคอนกรีต สายรอบหมูบานดานทิศใต หมูที่ 5 บานโนน
โจด กวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 1,200 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของ อบต.ทาวัด
ฐานอํานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 23(3)
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 8 หนาที่ 26 ลําดับที่ 13

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายบัญชา กลิ่น
นวล - บานนางรส  มาบภา หมูที่ 6 บานลาด

จํานวน 523,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนาย
บัญชา กลิ่นนวล - บานนางรส มาบภา หมูที่ 6 บานลาด กวาง 4
 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 920 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของ อบต.ทาวัด
ฐานอํานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 23(3)
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 8 หนาที่ 28 ลําดับที่ 15
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โครงการกอสรางปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลทติก
คอนกรีต สายทางเขาหมูบาน - โรงเรียนบานหนองโกนอย หมูที่ 7 
บานหนองโกนอย

จํานวน 433,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอ
สฟัลทติกคอนกรีต สายทางเขาหมูบาน - โรงเรียนบานหนองโก
นอย หมูที่ 7 บานหนองโกนอย กวาง 5 เมตร ยาว 230
 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,150 ตาราง
เมตร  ตามแบบแปลนของ อบต.ทาวัด
ฐานอํานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 23(3)
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 8 หนาที่ 32 ลําดับที่ 19

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงถนนดิน หมูที่ 10 บานโคกลาม 2 จุดหลังบานนาง
เครือวัลย  ศรีจันทร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนดิน หมูที่ 10 บานโคกลาม 2 จุดหลัง
บานนางเครือวัลย 
 ศรีจันทร  กวาง 4 เมตร ยาว 275 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50
 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.ทาวัด
ฐานอํานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 23(3)
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 12 ลําดับที่ 44

โครงการลงหินคลุกจากโรงสีชุมชน หมูที่ 9 - นานางผองศรี ทับ
ละคร หมูที่ 9 บานรุงตะวัน

จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากโรงสี
ชุมชน หมูที่ 9 - นานางผองศรี ทับละคร หมูที่ 9 บานรุงตะวัน
ชวงที่ 1  กวาง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.01 เมตร 
ชวงที่ 2  กวาง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.01 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 1,550 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.ทา
วัด
ฐานอํานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 23(3)
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 8 หนาที่ 34 ลําดับที่ 21
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดเชยคางานกอสรางใหแกผูรับจาง กรณีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) และ
คํานวณเงินเพิ่มหลังจากที่ผูรับจางสงมอบงานตามเงื่อนไขของ
สัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
ฐานอํานาจ ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1837 ลงวัน
ที่  11 กันยายน 2560, ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม  2564

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการรังวัดสอบเขต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรังวัดสอบเขต
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 128 ลําดับที่ 2

โครงการปลูกป่า รักษน้ํา รักแผนดิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ ปลูกป่า รักษน้ํา รักแผน
ดิน เชน คาพันธุไม คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาน้ําดื่มน้ํา
แข็ง  สําหรับผูเขารวมโครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
ดําเนินโครงการ
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักีฬาเขารวมแขงขันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 128  ลําดับที่ 1
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